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Нұқ кемесі 
қайырлаған көңілім

– Қағаз жүзіндегі әлеуметтік-
экономикалық мәселе мен оның қазіргі 
шынайы жағдайының арасындағы 
алшақтық сын көтермейді. Сондықтан 
шұғыл түрде экономикалық саясатты 
қайта қарау жұмысына бірлесе кірісу 
керек. Таза, ашық және әділ іс-
әрекеттердің жаңа тәртібін анықтаған 
жөн, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысының пікірінше, 
аз ғана элиталық топтар ықпалының 
артуы және халықтың басым бөлігінің 
табысының азаюы қауіпсіздікке 
айтарлықтай қатер төндірді. Бұл қоғамның 
экономикалық, әлеуметтік, содан кейін 
саяси бөлінуіне әкеп соқтыруы мүмкін.

– Ұлттық табыстың әділ бөлінуі 
бойынша  теңгерімсіздік пен проблеманың 
бар екені айдан анық. Халықаралық 
сарапшылар (KPMG, 2019 жыл) Қазақстан 
байлығының жартысы 162 адамның ғана 
қолында екенін растап отыр. Осы ретте 
халықтың жартысының айлық табысы 
50 мың теңгеден аспайды. Бұл – жылына 
1300 доллардан сәл ғана асады деген сөз. 
Мұндай ақшамен өмір сүру мүмкін емес. 
Бұлай жіктелу мен теңсіздіктің қауіпті 
екенін айтқан болатынмын. Жағдайды 
дереу өзгерту керек, – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев бизнес-
қауымдастықты осыдан сабақ алып, Жаңа 
Қазақстанның негізі болуға тиісті жаңа 
экономикалық  саясатты қалыптастыру 
үшін бірлесіп жұмыс істеуге шақырды.

Президенттің сөйлеген сөзінде 
мынадай маңызды қағидаттар айтылды:

–  әділ бәсекелестік;
– қабылданатын шешімдердің ашық-

тығы;
– мемлекеттік саясаттың болжам-

дылығы;

– бизнестің салықтық тазалығы;
– кәсіпкерлердің әлеуметтік жауап кер-

шілігі.
Мемлекет басшысы кәсіпкерлерді 

патриотизм мен әлеуметтік жауап кер-
шіліктің үлгісін көрсетуге, капитал, 
тәжіри бе, басқарушылар тобы мен нарық-
ты дәл пайымдау сияқты ресурс тарды 
экономиканы қайта құруға жұмсауға 
шақырды.

– Бүгінгі сөз болып отырған реформа 
«тартып алуды және қайта бөлуді» 
көздемейтінін тағы да қайталап айтамын. 
Бұл ақымақтық және жауапсыздық 
болар еді. Міндет – сіздерді, ұлттық 
буржуазияны еліміздің әлеуметтік-
экономикалық моделін трансформациялау 
үдерісіне белсене атсалысуға тарту. 
Өндіріске инвестиция салу, сапалы 
жұмыс орындарын ашу және экспорттық 
әлеуетті арттыру бағытындағы игі істерге 
жауап ретінде мемлекет жеке меншікті 
қорғау бойынша кепілдікті арттыруға, 
тұрақтылық пен мемлекеттік реттеудің 
болжамдылығын қамтамасыз етуге, 
бәсекелестікті әкімшілік ресурстардың 
араласуынан, жемқорлық пен фавори-
тизмнен қорғауға дайын, – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің 
Жаңа экономикалық бағытының негізін 
қалайтын басты қағидаттарға жан-жақты 
тоқталды.

Оның пікірінше, бірінші – жеке 
меншікке қол сұқпау. Бұл мәселеде ашық 
әрі әділ сот кепіл болуы тиіс.

– Сот жүйесін жаңғырту – маңызды 
мәселе. Біз тиісті шараларды, соның 
ішінде заңнамалық тұрғыдағы шараларды 
қабылдадық. Соттарға құқықтың әртүрлі 
салаларынан, оның ішінде корпоративтік 
сектордан жаңа мамандар тартылуда. 

Осының негізінде Жоғарғы Соттың 
әкімшілік істер жөніндегі жаңа сот алқасы 
құрылды. Сот ісіне мықты корпоративтік 
заңгерлер мен адвокаттардың тартылуы, 
әсіресе, өңірлерде инвесторлар мен 
бизнесмендердің мүдделерін сапалы 
қорғауын мейлінше қамтамасыз етеді. 
Жоғарғы Сот кеңесін және Жоғарғы 
Соттан судьялар корпусын жаңарту 
жұмысын белсенді жүргізуді сұраймын, – 
деді Мемлекет басшысы.

Жаңа экономикалық бағыттың екінші 
бөлігі – инвестициялық климат. Президент 
мемлекеттің барлық инвестициялық 
міндеттемелерді мінсіз орындайтынын 
тағы да мәлімдеді. Сонымен қатар 
Мемлекет басшысы бизнесмендерді 
қаржысын өз елімізге салуға шақырды.

– Егер, сіздер, болашақтарыңызды 

Қазақстанмен байланыстыратын бол-
саңыздар, онда қаражаттарыңызды өз елі-
мізге салыңыздар. Бұл – сіздердің Қазақ-
стан алдындағы әлеуметтік және саяси 
жауапкершіліктеріңіз. «Мұнда табыс 
табамыз, ал басқа жерде жұмсаймыз» деген 
қағидатқа жол берілмейді. Сондықтан 
жұмыс екі бағытта жүргізіледі: капиталды 
елге қайтарғаны үшін ынталандыру және 
қаражаттың офшорларға кетуіне жол 
бермейтін тосқауылдар қою, – деп атап 
өтті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент атаған үшінші қағидат – 
шынайы бәсеке.

– Мұнда, ең алдымен, қолдан 
жасалған монополияларға талдау 
жасау қажет. Операторлардың, әсіресе, 
жеке операторлардың қызметі мүлдем 
тоқтатылады. Естеріңізде болса, бұрын 

«өтеп алушы» деген термин болатын. 
Жеке компаниялар тиісті төлем арқылы 
мемлекеттің бірқатар экономикалық 
функцияларын орындауды сатып алатын. 
Бұл жақсылыққа апармады. Үкіметке 
мұндай қызметке заңды түрде тыйым 
салуды тапсырамын. Барлық орындар 
бәсекеге ашық болуы тиіс. Нарықтарда 
қолдан жасалған көптеген делдалдық 
тізбектерді жою қажет. Бұл қордаланып 
қалған мәселені ешкімнің шешуге құлқы 
жоқ. Экономиканы деолигополизация 
бойынша қатаң саясат қажет, – деді 
Мемлекет басшысы.

Одан бөлек, ірі кәсіпорындардың 
салық төлеу және есеп беру мәселелерін 
ретке келтіру қажеттігі туралы айтылды.

– Ірі компаниялардың салық төлеуі 
– күрделі мәселе. Қолымызда түрлі 
себептерді сылтауратып, салықты толық 
төлеуден жалтарып отырған алпауыттар 
жөнінде арнаулы органдар ұсынған 
мәліметтер бар. Премьер-Министрге 
осы мәселені түбегейлі шешуді және 
қазынаны тиесілі қаражатпен қамтамасыз 
етуді тапсырамын, – деді Президент.  

Қасым-Жомарт Тоқаев тиімді салық 
саясаты туралы айта келіп, 2020 жылдың 
қорытындысы бойынша мемлекеттік 
бюджеттің кірісі 34,6 млрд доллар (14,6 
трлн теңге) болғанын және бұл ІЖӨ-нің 
20 пайызы екенін атап өтті.

– Аса маңызды мемлекеттік мін-
деттерді шешу үшін бұл жеткіліксіз. 
Экономикалық ынтымақтастық және 
даму ұйымына мүше елдерде мемле-
кеттік бюджеттің кірісі 40-50 пайызға 
дейін жетеді. Тіпті, біздің жақын 
көршілеріміздің өзінде бұл көрсеткіш 
әлдеқайда жоғары. Мәселен, Украинада 
– 31%,  Ресейде – 35,4%,  Қырғызстанда 
– 31%. Соңғы 10 жылда елдің ІЖӨ-дегі 
салықтың үлесі 9,9 пайыздан 7,3 пайызға 
дейін төмендеп кеткен. Міне, сол себепті 
Ұлттық қордан бөлінетін трансфер де 
тым көбейіп кеткен. 2019 жылдан 2021 
жылға дейін 12 трлн теңге,  яғни 30 млрд 
долларға жуық қаржы жұмсалған, – деді 
Мемлекет басшысы. 

«БҮКІЛ ҚОҒАМДЫҚ ТЫНЫС-ТІРШІЛІКТІ ТҮБЕГЕЙЛІ 
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ МІНДЕТІ ТҰР»

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев отандық ірі бизнес 
өкілдерімен кездесу өткізді.

Мемлекет басшысы өз сөзінде елімізде қалыптасқан ахуалды талқылап, 
халық игілігі үшін билік пен бизнестің өзара ықпалдастығына қатысты 
жолдарды айқындау қажет екенін айтты. Президенттің пайымдауынша, 
бүгінде біздің алдымызда бүкіл қоғамдық тыныс-тіршілікті түбегейлі 
трансформациялау міндеті тұр. Мұның стратегиялық мәні бар.

Жаз шыға күн күрт ысыды.  Ілдәлап шыққан 
көктің бәрін қуырып әкеткен. Мал ерні тиіп 
жарытпады. Аязды күннен арып шыққан 
олардың қоңы сол күйі оңалмаған. Арық-тұрық. 
Көбісі көтеремдіктен теңселіп тұрды.

Жауын-шашынның аз түсуінен бұрын 
Сырдарияның тартылуы қиын соққан. Әсіресе, 
теңізге құяр сағада отырған жұртқа. Мұндағы 
көлдің көбі кеуіп қалды. Ең үлкені Қамбаштың 
өзі 600-700 метрге тартылды. Ал Арал ше? Өзі 
жаралы теңіз желді күні ыңырсына толқитын. 
Жағалаудан су қашты осылай.

Кедейліктің формуласы 
немен өлшенеді?

Кедей сөзін күнделікті қолданыстан алып 
тастағанымызбен, өмірімізден түбегейлі  жоқ  
қылып жібермедік. Біз бұл жерде рухани 
кедейлік емес, материалдық жағдай туралы 
сөз етпекпіз. Өйткені адамға алдымен азық 
керек. Әйтпесе, қарны тоқ адам көшеге 
шығып, байбалам салып несі бар? Жыл 
өткен сайын олардың қатары көбеймесе, 
сиремеді. Бұл сөздің баламасын «тұрмысы 
төмен», «күнкөріс деңгейі нашар» деп 
әдемілеп көрсеткенмен, ұтқан ештеңеміз жоқ. 
Оның үстіне еліміздің бірнеше халықаралық 
ұйымның мүшелігіне енуі кедей сөзінен 
бас тартуымызға себеп. Айналып келгенде, 
халық арасында әлеуметтік теңсіздіктің 
қалыптасуын тудырды. Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт  Тоқаев Парламент 
Мәжілісінің отырысында бұл жөнінде ашып 
айтқан болатын. 

Қуаңшылық 
қайталана ма?

Бәрі былтыр басталған. Көктем 
шыққалы бір тамшы жаңбыр жоқ. 
Қыста қар да жарытып жаумады. Аяқ 
ұшына тиер-тимес қалыңдықта ғана. 
Оның өзі топырыққа ыза бермеді. 

Кеше облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова 
жұмыс сапарымен 
Сырдария ауданына 
барды. Алдымен ғасыр 
жасаған қария, соғыс 
ардагері Яхия Тасыровтың 
шаңырағында болып, 
мерейтойымен құттықтады. 
Сондай-ақ Тереңөзек 
кентінде көпбалалы және 
аз қамтылған отбасыларға 
жаңа пәтердің кілтін 
табыстады.

Сапар барысында аймақ бас-
шысы ардагер Яхия Тасыровтың 
үйіне барып, қарияның жағдайын 
білді. Облыс әкімі Қазақстанның 
Еңбек Ері, «Абзал и К» толық 
серіктестігінің басшысы Абзал 
Ералиевпен бірге абыз ақсақалды 
100 жас мерейтойымен құттықтап, 
Сыр халқы атынан автокөлік 
кілтін табыстады.

Ғасыр куәгері береке-бірлік 
бар жерде ғана істің алға баса-
тынын, жастардың бейбіт 
күнде туған еліне адалдықпен, 
жанашырлықпен қарауы қажет 

екенін айтып, ақ батасын арнады.
– Заман жақсы, балаларым, 

біз тек соны бағалай білуіміз ке-
рек. Біз көрген аштық, қанды 
со ғыс, бейнетке толы күн дер 
сол күйі артта қалсын. Дұш-
паныма да тілемеймін. Бейбіт 
заманда бақытты балалардың 

күлкісін көрдім. Оған да шүкір. 
Қазақстанның Тәуелсіздігі мәң-
гілік болып, пиғылы жаман дардың 
кесірінен ел іргесі бұзылмасын. Ат 
үстінде ел, халық деп жүрген аза-
маттардың абыройы арта берсін! – 
деп батасын берді ардагер.

Яхия Тасыров 1922 жылы 
Тереңөзек ауданында дүниеге 
келді. Соғыс жылдары артиллерия 
әскери күштері құрамында Ста-
лин град, Курск қалалары мен 
Беларусь, Польша, Германия 
ел деріндегі ұрысқа қатысқан. 
Ерлігі үшін көптеген орден және 
медальді кеудесіне тақты. Сондай-
ақ майданнан аман оралып, ме-
рейлі 100 жасқа жеткен ақсақал 
Сыр дария ауданының Құрметті 
аза маты атанған. 

Мұнан соң облыс әкімі ау-
дан орталығы Тереңөзек кен-
тінде  екі пәтерлік 10 тұрғын 
үйді пайдалануға беру рәсіміне 
қаты  сып, қоныстой иелерін 
құттықтады.

Ғасырлық ғұмыр 
һәм елдің жайы

Сағыныштың 
сары жапырақтары

Суармалы егіншілік –
біздің қазынамыз

«Сабалақ» орталықтандырылған 
су желісіне қосылды



Sb№11-12 (20285-20286) 22 қаңтар, сенбі 2022 жыл2 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz

Саясат

1-бет

1-бет

Отырысқа облыс әкімі ап паратының 
басшысы Ерлан Райға ниев, ауыл 
шаруашылығы басқар масының басшысы 
Талғат Дүйсебаев, облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының басшысы 
Фердоуси Қожабергенов, «Байқоңыр» 
ӘКК» АҚ басқарма төрағасы Ерлан 
Нұрланбаев және департамент басшылары 
қатысты. 

Басқарма басшысы Талғат Дүйсебаев 
азық-түлік қорына қатыс ты нақты 
шаралардың орын далу барысына тоқталды. 
Бүгінде 34 әлеуметтік дүкен мен 18 
супермаркеттің әлеуметтік бұрыш тарында 
19 түрлі өнім шек ті бағада сатылады. 
Сондай-ақ, елімізде жарияланған тө тен-

ше жағдайға байланысты өңір  дегі сауда 
желілерінде азық-түлік тапшылығын 
болдыр мау мақсатында Түркістан облы-
сынан азық-түлік өнімдерін тасы малдайтын 
122 жеке кәсіпкердің тізімі жасалды. 

Тұрақтандыру қорында 291,4 млн 
теңгенің 1393 тонна өнімі бар. Оның ішінде 
бірінші сұрыпты би дай ұны, қарақұмық 
жармасы, күріш, макарон, күнбағыс майы, 
қант және көкөніс өнімдері секілді 19 
әлеуметтік маңызы бар азық-тү лік қоры 
жиналған. Мұнан бө лек, «Байқоңыр» ӘКК» 
арқылы «айналым схемасы» бойынша 
баға ны тұрақтандыру үшін кәсіп кер-
лік субъектілеріне несие беруге 500 млн 
теңгеге келісім- шарт жасалуда.

Ал, «Байқоңыр» әлеуметтік-кәсіпкерлік 
корпорациясының» бас қарма төрағасы 
Ерлан Нұр лан  баев қырыққабат пен 
картоп баға сында өсімнің барын айтып, 
тұрақтандыру қоры ның өнім дерімен 
жәрмеңке ұйым дастыру арқылы бағаны 
ұстап тұру туралы ұсынысын жеткізді. 

Жиында өңірдегі жанар-жағар май қоры 
туралы да сөз болды. Облыстық кәсіпкерлік 
және ту ризм басқармасының басшысы 
Фер  доуси Қожабергенов облыс ау ма-
ғындағы мұнай өнімдерінің сау далануы 
туралы баяндады. Бү  гінде бағаның шектен 
ас пауы на күнделікті мониторинг жүр гі -
зілуде. Аймақта 147 жанармай құю бекеті 
бар. «АИ-92» маркалы бен    зинінің 4 574,1 
тонна, дизель оты   ны  ның 3 339,6 тонна 
қоры сақ таулы. 

Жиынды қорытындылаған облыс әкімі 
азық-түлік пен көрсе тіле тін қызметтерге 
қатысты баға мониторингін әлі де 
күшейтуді тапсырды. 

«Сабалақ» саяжайын ауызсумен қамта-
масыз ету үшін 2019-2021 жылдар ара-
лығында ұзын дығы 67 шақырымды құрай-
тын магистральді және ішкі ауызсу желілері 
жүргізіліп, елді мекен тұрғындарына 
пайдалануға берілді. Сондай-ақ, жазда су 
тап шы лығын болдырмау үшін жеке демеуші 
есебінен қосымша ұңғыма қазылып, сыйым-
дылығы 50 текше метр болатын ауыз су 
мұнарасының құрылысы жүр гізілді. Бүгін-
де жұмыстар толық аяқталып, орталық су 
желісіне қосылды.  

Өңір басшысы тұрғындардың игілігі 
үшін елді мекендерді ауызсумен қамтамасыз 
ету жұмыстарының жоспарға сай әрі сапалы 

жүргізу керектігін қаперге салды. 
Бүгінде облыс халқының 97%-і орта-

лықтандырылған ауызсуға қосылған. 
Мұнан кейін аймақ басшысы «Арай-3» 

шағын ауданындағы жаңадан салынатын 
мектеп құрылысына бөлінген жер 
учаскесіне барды. 800 орындық мектеп 
құрылысын салу үшін 3 гектар жер учаскесі 
белгіленген. Қазір білім ордасының жоба-
сметалық құжаттамасын әзірлеу мен 
құрылысқа дайындау жұмыстары басталды. 

Мұнан бөлек, аумақта сот 
қызметкерлерін баспанамен қам тамасыз 
ету үшін 1 гектар жер қаралған. Екі жоба 
бойынша аталған аумақтарды құммен 

толтыру жұмыстарын жүргізу керек. 
Мамандардың есебіне сәйкес, 250 мың 
текше метр, яғни 500 мың тонна құм қажет.  

Облыс әкімі демографиялық көр-
сеткіштің артуына байланысты жаңа 
мектептер салу қажеттігін, жаңа мектеп 
орын тапшылығын шешуге ықпал ететінін 
айтып, қала әкімі Ғанибек Қазантаев пен 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасының басшысы Бердияр Пірім-
бетовке мектеп құрылысына қатысты 
жұмыстардың уақытылы әрі сапалы 
жүргізілу керектігін тапсырды.

Айта кету керек, аймақта өткен 
жылдың қыркүйек айында 750 орындық 
3 мектеп пайдалануға берілді. Оның екеуі 
– жекеменшік мектеп. Биыл 8 мектептің 
құрылысы жүргізіліп, 7 білім ордасы жыл 
аяғына дейін пайдалануға беріледі. 

Облыс әкімінің баспасөз қызметі

Осы жағдай аса маңызды шешімдер 
қабылдауды талап етіп отыр.

– Бізге жаңа салық саясаты қажет. 
Ол астыртын қитұрқы әрекеттерге жол 
бермейтін, бизнеске де, Үкіметке де 
ашық, түсінікті саясат болуы керек, – деді 
Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев атаған тағы 
бір маңызды мәселе – сатып алуларды 
реформалау.

– Мемлекеттік сатып алулар – өте 
үлкен экономикалық ресурс. Оны 
дұрыс пайдалану керек. Бізде бұл үлкен 
проблема. Сатып алуларды бәсекесіз 
жолмен алып жүргендердің үлесі әлі де 
басым. «Самұрық-Қазына» қорының 
ком панияларындағы сатып алуларды 
ерекше назарға алу керек. Сатып алулар 
саласындағы сыбайластық, жасырын 
өткізу және бағаны жоғары қою мәсе-
лелерімен шұғыл түрде айналысу керек. 
Бір ай уақыт беремін. Егер шешімі 
табылмаса, өте қатаң шаралар қол-
данылады. Менің «Платон менің досым, 
бірақ, ақиқат қымбат» деген қағиданы 
берік ұстанатыныма көздеріңіз жеткен 
болар, – деді Президент.

Мемлекет басшысы жүктеген 
алтыншы міндет – мемлекеттің 
экономикаға араласуын төмендету.

– Квазимемлекеттік секторды 
реформалау бойынша түбегейлі шаралар 
қабылдау керек. Бүгінгі таңда бұл 6,5 мың 
ұйым деген сөз. Кәсіпкерлік қызметке 
мемлекеттің араласуына негіз болатын 
жағдайларды азайту мәселесін қайта 
қарау керек, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент «Самұрық-Қазына» қорын 
реформалаудың перспективасына баса 
мән берді.

– Қазір Қор – өте үлкен құрылым. 
Жабықтық, «саяси маңызы бар 
адамдарды» тағайындау, сатып алулардың 
тиімсіздігі, еңбек қатынастарындағы 
дау-дамай, ауқымды жобалардың аяқсыз 
қалуы және тиімсіздігі, компанияны 
ұстап тұру шығындары  – бұлардың бәрі 
қоғамның наразылығын тудырып отырған 
мәселелер. Күні бүгінге дейін мұнай-
химия саласын қалыптастыра алмадық. 
Кеңес дәуірінде салынған зауыттарды 
қайта жөндеумен келеміз. Директорлар 
Кеңесі рөлі мен тәуелсіз директорлардың 
қатысуы көп жағдайда ештеңе шешпейді. 

Қорды түбегейлі реформалау міндетін 
жүктеймін. Бұл мәселе бойынша 
Алмасадам Сәтқалиевпен сөйлестім. Егер 
ол жүктелген міндетті атқара алмаса, өзі 
де, Қор да бірге кетеді, – деді Мемлекет 
басшысы.

Жаңа экономикалық саясаттың жетін-
ші элементі – әкімшілік кедергілерді 
азайту.

– Былтыр прокуратура органдары 
кәсіпкерлердің 2,5 мыңнан астам шағы-
мын қарады. Бәрі де – қылмыстық 
қудалау органдарындағы лауазымды 
тұл ға ларының іс-әрекеттерімен және 
шешімдерімен келіспеу туралы шағым-
дар. Оның 1 мыңнан астамы қана ғат-
тан дырылды. Кәсіпкерлер (негізінен) 

полиция қызметкерлеріне, Экономикалық 
тергеу қызметіне, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметке, Ұлттық қауіпсіздік 
қызметкерлеріне шағымданған, – деді 
Мемлекет басшысы.

Бас прокуратураға осындай заң 
бұзушылықтарға ықпал ететін себептер 
мен жағдайларды анықтап, кінәлі 
адамдардың іс-әрекеттеріне принципті 
түрде баға беру тапсырылды.

Қасым-Жомарт Тоқаев сөзін 
қорытындылай келе, мемлекеттік 
органдар мен бизнес арасындағы диалог 
билік пен бизнес арасындағы консенсусты 
қамтамасыз етуге тиіс екеніне тоқталды.

– Біз «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» құрып жатырмыз. Біздің 

кездесуіміз бизнестің үнін билік естиді, 
салалық және құрылымдық саясатта бар-
лық конструктивті ұсыныстар ескеріледі 
дегенді білдіреді, – деді Президент.

Мемлекет басшысы Үкімет жанынан 
Отандық кәсіпкерлер кеңесін құруды 
тапсырды. Сондай-ақ әлеуметтік-эконо-

микалық реформалардың әрбір бағыты 
бойынша бизнес өкілдерінің қатысуымен 
жобалық топтар құру қажеттігін айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан 
халқына» қорын құру туралы бастамасын 
қолдап, қаржы аударған бизнес өкілдеріне 
алғыс айтты.

– Мұның бюджет қоры емес, 
Қазақстан халқының қоры екенін тағы 
да қайталап айтамын. Сондықтан оның 
жұмысы ұзақ бюрократиялық рәсімдерсіз 
атқарылуы тиіс және батыл шешімдер 
қабылдануы керек. Көмек нақты, 
шұғыл және атаулы болуға тиіс. Ірі 
компаниялардың бәрі жыл сайын табыс 
салығының Үкімет белгілеген бөлігін 
пайдалы әрі қайырымдылық істермен 
айналысатын Қорға аударып тұрады. 
Бизнес-қоғамдастық бұл бастаманы 
шынайы түрде қолдайды және жобаларды 
жүзеге асыруда Қорға көмектеседі деп 
үміттенемін, – деді Президент. 

Кездесу барысында Премьер-Министр 
Әлихан Смайылов, Ұлттық банк төрағасы 
Ерболат Досаев, Eurasian Resources Group 
компаниясы иелерінің бірі Александр 
Машкевич, «Фридом Финанс» АҚ 
директорлар кеңесінің төрағасы Тимур 
Турлов, «Алтын Қыран» компаниялар 
тобының құрылтайшысы Исламбек 
Салжанов және басқалар сөз сөйледі.

«Сабалақ» орталықтандырылған 
су желісіне қосылды

«БҮКІЛ ҚОҒАМДЫҚ ТЫНЫС-ТІРШІЛІКТІ ТҮБЕГЕЙЛІ 
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ МІНДЕТІ ТҰР»

– Мемлекет Басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
өз Жолдауында «Тұрғын үй 
азаматтарымыз үшін – қашанда 
басты мәселе. «Баспана хит» 
және «7-20-25» сияқты тұрғын үй 
бағдарламаларының мерзімі таяу 
арада аяқталады. Осыған орай, 
бірыңғай тұрғын үй бағдарламасы 
әзірленеді» деген болатын. Міне, 
мемлекет тарапынан бөлінген 
қаржыға осындай әсем үйлер 
салынып, сіздерге табысталуда. 
Өздеріңізге белгілі, біздің облыс 
қарқынды құрылыс алаңына 
айналуда. Өткен жылдың өзінде 
654,5 мың шаршы метр тұрғын 
үй табысталса, биыл 682,7 
мың шаршы метр тұрғын үй 
салынады. Жаңа қоныстарыңыз 
құтты болсын, іші шаттыққа 
толсын! Сіздерге зор денсаулық, 
отбастарыңызға аманшылық 
тілеймін!  – деді аймақ басшысы.

Берілген үйлер Сырдария 
ауданы халқының әлеуметтік 
жағынан әлсіз және аз қамтылған 
отбасыларды баспанамен қамту 
жобасы аясында сатып алынған. 

Бір пәтердің жалпы ауданы 72 
шаршы метр, ал жер учаскесінің 
көлемі 10 сотық. 

– Қуанышымызға ортақтаса 
келген облыс, аудан әкімдеріне, 
ел ағаларына алғысымыз шексіз. 
Жыл басында осындай қуа-
ныш  қа кенеліп, жаңа шаңырақ 
иесі атанып жатқан барлық көр-
шілерімді, жерлестерімді құт-
тық таймын. Президентіміздің 

бас тамасымен іске асып жатқан 
әрбір жақсылық жалғаса берсін! 
– деп тілегін білдірді жаңа 
пәтерге қол жеткізген Алтыншаш 
Әбдіразақова.

Еске салсақ, былтыр аудан 
бойынша 69 көпбалалы отбасы 
баспанамен қамтылған.

Гүлшара Әбдіқалықова жеке 
кәсіпкер Мәдина Омарованың 
«Серікбол» сауда үйінің жұмы-

сымен де танысты. Тойхана ре-
тінде ашылған бизнес нысанының 
қызметі пандемия кезеңінің 
талаптарына сай былтыр сауда 
үйі болып өзгертілген еді. 
«Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасының субсидиялау 
тетігі бойынша «Айналым 
қаражатын толықтыру» жобасына 
40 млн теңге несие алған кәсіпкер 
індетке қарамастан, кәсібін 

тоқтатпай, жерлестерін жұмыспен 
қамтып отыр.

– 1998 жылдан бері сауда 
саласындамын. Шағын дүң-
гіршіктен бастаған ісіміз біртіндеп 
ұлғайып келеді. Мемлекеттік 
бағдарлама арқасында кәсібіміз 
де, дүкеніміз де үлкейді. Аудан 
орталығынан сауда орталығын 
ашып, төмен бағада, әсіресе, 
әлеуметтік азық-түлік өнімдерінің 

19 түрінің бағасын көтермеуді 
өзімізге басты талап етіп қойдық. 
Одан бөлек, басқа тауарлардың 
бағасы да қымбат емес, бар 
болғаны бастапқы бағасына бес 
процент қана қосылып отыр. 
14 адамды тұрақты жұмыспен 
қамтып отырмыз, – дейді сауда 
үйінің басшысы Мәдина Омарова.

Сауда үйін аралаған облыс 
әкімі өзгеріске жол ашқан 
кәсіпкердің жұмысына сәттілік 
тілеп, аудан халқы үшін сауда 
үйінің маңызды екенін айтып өтті. 
Ал біз жергілікті тұрғындармен 
тілдескенімізде мұндағы тауар лар-
дың бағасы төмен екенін айтады.

– Мұнда бағалар басқа жерден 
төмен. Тұрғындардың көңіліне 
қонымды. Өзіміз үнемі осы 
сауда үйінің заттарын аламыз. 
Күнделікті тұтынатын азық-
түліктен бөлек, тұрмысқа қажетті 
заттардың барлығы арзан. Солай 
болған соң аудан халқы осында 
жиі келеді, – дейді Тереңөзек 
кентінің тұрғыны Гүлмира 
Махамбетжанова.

Суреттерді түсірген 
Б.ЕСЖАНОВ

Ғасырлық ғұмыр һәм елдің жайы

Қорда тапшылық туындамауы тиіс

Тұрғындар үшін өзекті саналатын мәселелерді шешу маңызды. Әсіресе, елді 
мекендерді ауызсумен қамту, жол сапасын жақсарту, білім ошақтарын салу 
сынды мәселелер кезең-кезеңімен шешілуде. Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
Қызылорда қаласы «Сабалақ» саяжайындағы ауызсу қоймасының құрылысын 
көрді.

Өткен аптада облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова әлеуметтік маңызы бар 
азық-түлік тауарлары және жанар-жағармай бағаларын саралау үшін бірқатар 
сауда үйлері мен жанармай құю бекеттерін аралаған еді. Басты мәселе – азық-
түлік қорында жетіспеушілікті болдырмау және негізгі азық-түлік өнімдерінің 
бағасын шектен асырмау. Кеше облыс әкімі азық-түлік және жанар-жағармай 
мәселелері бойынша жиын өткізді.

Қызылорда қаласындағы емха-
налардың жүктемесін төмендету 
және тұрғындарға көрсетілетін 
медициналық көмектің сапасын 
арттыру үшін бұрынғы облыстық 
наркология орталығының ғимараты 
«Орталық емхана» болып қайта 
бейімделді. Демеушілердің көмегімен 
ғимаратқа ағымдағы жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп, қажетті жаңа 
жиһаздар мен медициналық құрал-
саймандармен жабдықталды. Емхана 
ақпан айында жұмысын бастайды деп 
жоспарлануда.

Кеше облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова қайта бейімделген 
емхананың жұмыс барысын 
саралап, алдын ала дайындықты 
көрді. Облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Сәбит 
Пазылов жаңа емхана бірнеше емдеу 
мекемелеріндегі орын тапшылығын 
азайтуға мүмкіндік беретінін жеткізді, 

яғни №1, №3, №6 емханаларда 
тіркелген азаматтар осында қаралуға 
мүмкіндік алады. Мұнда барлығы 30 
мың адамға қызмет көрсетіледі.

Аймақ басшысы халыққа сапалы 
қызмет көрсетуде денсаулық сақтау 
мекемелерінің жүйесін оңтайландыру 
маңызды екенін, мұндай тиімді шешім 
тұрғындардың қажетті емді жақын 
жерден алуына мүмкіндік беретінін 
жеткізді. Сондай-ақ, емхананы қайта 
бейімдеу ісіне қолдау білдірген 
жанашыр кәсіпкерлерге алғыс айтты.  

Орталық емхана 18 дәрігерлік 
аймақтан тұрады. Мұнда 18 жалпы 
тәжірибелік дәрігер, 54 орта 
медициналық қызметкер және арнайы 
мамандар еңбек етеді.

Алдағы уақытта емдеу мекеме сін 
рент ген, флюорография, ультра  дыбыс-
тық зерттеу (УЗИ) ап парат    тарымен 
және санитарлық авто   көлік  термен 
қосымша қамту жоспарлануда.

Орталық емхана орын 
тапшылығын жояды

Өңірдегі демографиялық өсімнің артуына орай емханаға 
келушілердің саны көбейіп, орын тапшылығы мәселесі туындады. Бұл 
ретте емделушілер үшін емхананың қолжетімділігі маңызды.
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Деректерге сүйенсек, Қа
зақ станда 1 миллионнан астам 
адам кедей деп танылған. Ал 
Дүниежүзілік банктің есе бінше 
бұл сан әлі де артуы мүмкін. 
Себебі, жақында жария
ланған ақпараттарға сүйенсек, 
қазақстандықтар елде мини
мальды айлықтың 50,2%ін 
азықтүлікке жұм сайтыны бел
гілі болған. Бұл – бір адамға 
шаққандағы мәлімет. Ал Еу
ропа елдері болса айлықтың 
1015%ін ғана тамаққа жара
тады екен. Ұлыбритания от
ары болған, қазба байлығы 
бізден бірнеше есе аз Ирлан
дия, Аустралия, Жаңа Зелан
дия тұрғындары 77,5%ін ғана 
тамаққа жұмсайды. 

Сонымен, кедейліктің 
формуласы немен өлшенеді 
немесе осы түйінді қалай 
шешеміз деген сауалға 
Қорқыт ата атындағы универ
ситеттің экономика және бас
қару кафедрасының қауым
дастырылған профессоры, 
экономика ғылымдарының 
кандидаты Қамар Бекето
ва оның бірнеше нұсқасын 
ұсынды.

Кейінгі 34 жыл көлемінде 
халықтың тұрмыс деңгейінің 
төмендеп кеткенін ешкімнен 
жасыра алмаймыз. Оған се
беп, бірінен соң бірі жүргізіліп 
жатқан нәтижесіз рефор
малар халықтың жағдайын 
түзей алмады. Мәселен, атау
лы әлеуметтік көмекті де 
берудің жолдарын қиындатып 
жіберді. Тағы бір себебі, біз 
жұмыссыздықтың процентін 
жасырамыз. Оның деңгейін 
4,55% деп бүркемелегенмен, 
«жараның» бетін одан сай
ын тырнап  жатқанымызды 
білмейміз. Мұндағы рефор
маның кесірінен өзінөзі 
жұмыспен қамтамасыз ететін, 
ресми жұмыспен қамтымаған 
деген секілді түрлітүрлі тер
миндермен бөліп тастаған. 
Бұрын жұмыссыз не жұмыссыз 
емес деп екіге бөлетін. Бұл, 
айналып келгенде, көлеңкелі 
экономикаға ұласып кетті. 
Өйткені, кәсіп ашқандарды 
ешкім төбесінде тұрып 
тексеріп жатқан жоқ. Олар 
болса, салықтың есебін «пайда 
тауып отырған жоқпын» деген 
желеумен жауып отыр. Бірақ 
бюджетке ештеңе түсіп жатқан 
жоқ. Табысын жасыратындар 
көп. Оның да әсері болады. 
Тұрақты табыстың болмауы– 
кедейшілікке әкеп тірейтін 
фактордың бірі. Белгілі бір 
жерде тіркеліп, жұмыс жасап 
тұрса, тұрақты табыс түсер еді. 
Одан түсетін тұрақты табыс 
салығы мемлекет қазынасын 
көбейтеді. Жұмыссыздықтың 
көбейіп кетуінің себебін на
рыққа жаба беруге де болмай
ды. Ол – реттелмелі нарық. 
Министр ауысқан сайын жаңа 
реформалар қолданысқа енеді. 
Сол реформалардың іс жүзінде 
дұрыс жүргізілмеуі де әсер 
етеді. Айтылуы бөлек, іске 
асуы мүлдем басқа рефор
ма ел арасында адамдардың 
әлеуметтік алшақтықтығына 
алып келеді. 

Тағы бір себебі – көші
қон мәселесі. Қандастарды 

елге тарту мақсатында көп 
жұмыс жасалды. Алдыңғы 
жылы сауалнама жүргізіп осы 
мәселемен айналысқан едік. 
Біздің өңірде Қытайдан келетін 
қандастар көп екеніне сенімді 
болғанмын. Зерттеу нәтижесі 
тіпті керісінше қорытындыны 
көрсетті. Өзбекстаннан ке
летін қандастардың көптігін 
көріп таңғалғанымды жасыр
маймын. Ал енді олармен 
сөйлесейін десек, біздің елде 
жоқ. Олар тек өзінің кәсібін 
жүргізу үшін, кедергісіз зат та
сымалдау үшін ғана азаматтық 
алғаны белгілі болды. Қағаз 

жүзінде біздің облыстан 
бөлінген қаржыға қандас деген 
статус алды. Әрі қарай талдау 
жүргізгенімізде олардың 80
90 процентінің жоғары білімі, 
мамандығы жоқ. Сауатының 
төмендігі соншалық, бұрынғы 
төте жазумен қалған. Мұндай 
қандастарды әкелгеннен еш
теңе ұтпадық. Керісінше, 
өзіміздің білімді азаматта
рымыз табыс табу үшін ше
телге жұмыс жасауға кетеді 
де, орнына оқымаған, сауа
ты жоқ адамдар табыс табу 
үшін келеді. Бұл да күнкөріс 
деңгейіміздің төмендеуіне 
әкеледі. Өйткені біздің сауат
ты азаматтарымыздың орны
на білімі жоқ адамдар келуде. 
Бізде мәселенің механизмі 
дұрыс шешілмейді. Себебін 
анықтамаймыз. Оның өзімен 
айналысып кетеміз, мәселе 
қайдан шықты деп түптөркінін 
іздесек, көп шиеленістің алдын 
алар едік. 

Экономикада қажеттілік
тердің пирамидасы бар. Сол 
қажеттіліктердің ең бірін
шісінде азықтүлік тұр. Адам 
жалаңаш жүрсе де күнін көреді. 
Бірақ тамақсыз өмір сүре ал
майды. Одан кейін  киім, 
денсаулық, білім деген сияқты 
қажеттіліктер тұрады. Ең 
бірінші қажеттілігімізді толық 
деңгейде өзімізді қамтамасыз 
ете алмасақ, бұл кедейліктің 
төмен шегі ғой. Тұрақты табы
сы жоқ адам түгілі, ай сайын 
жалақы алатындардың да та
бысы күнделікті ішіпжемінен 
артылмайтыны жасырын емес. 
Біз инфляцияның деңгейін 
қалпына келтірсек, баға сая
сатын реттеуге мүм кіндік 
болар еді. Бағаны қолдан рет
теуге болатынын кеше билік 
дәлдеді емес пе? Газ бағасын 
50 теңгеге дейін түсірді. 
Мәселе Үкіметтің деңгейінде 
шешілді, яғни бағаны реттеуге 
болады. Ол үшін инфляцияны 
орнына алып келуіміз керек. 
Азықтүліктің экспортын шек
теп едік, өзімізге жетті. Ал 
пандемия кезінде картоп пен 
сәбіз қымбаттап кетті. Ең ар
зан халыққа қолжетімді азық
түліктің бағасы шарықтады. 
Бұл жетіспеушіліктен емес, 
логистиканың болмауынан 

орын алды. Бір облыс пен 
бір облыс қатыспай қалды. 
Соның әсерінен баға көтерілді. 
Қарап отырсаңыз, экономика 
барлық саламен байланысты. 
Оның бір саласы сыр бер
се, тізбектеп келесі саланың 
бәріне әсер етпей қоймайды. 
Экономика саласы логисти
камен де, кәсіпкерлікпен де, 
жұмыссыздықпен де, демогра
фиямен де байланысып оты
рып жұмыс істесе адамдардың 
тұрмыс деңгейі жақсарып, 
халықтың әлауқаты артатын 
еді, – дейді ғалым. 

Әлеуметтік арақатынастың 
ұлғаюына әсер етіп отырған 
инфляция, девальвация, жа
наржағармай тапшылығы, 
экономикалық интеграция сал
дары секілді дүниелер әдетте 
қарапайым адамдарға қатты 
әсер етеді. Бізде көп мәселе 
санмен бүркемеленіп, қағаз 
жүзінде барлығы жақсы бо
лып көрсетілгенмен, өмірде 
тіпті басқаша өрбиді. Бұл 
туралы Мемлекет басшы
сы қазақстандықтардың әл
ауқатын арттыру мақсатында 
жалақы мен зейнетақыны 
бірнеше рет көтергенімен, 
бағаның бақылаусыз өсуімен 
бетпебет келетінімізді айтты. 
«Бірнеше жыл бойы жоғары 
инфляция экономикамыздың 
басты проблемасы болып 
отыр. Ол экономикалық 
және әлеуметтік саясаттың 
тиімділігін төмендетеді. Бұл 
мәселеге нүкте қоятын кез 
келді. Бағаны және халықтың 
инфляциялық күтуін тұрақ
тандыру керек» деді. 

Қоғамда теңсіздік болған 
жерде, әрине, тұрақтылыққа 
сызат түседі. Бұл баға 
тұрақтылығынан бастап елдегі 
саяси тұрақтылыққа да өз 
әсерін тигізетіні анық. Елдегі 
орташа айлықты Ұлттық ста
тистика бюросы 243,667 теңге 
деп көрсетіпті. Бұл сандар да 
ойға қонымсыз. Әдетте мұндай 
деректермен өмірдегі нақты 
дәлелді көріністер сәйкес кел
мей жатады. 

Азаматтардың әлауқаты 
және әлеуметтік көңілкүйі 
мемлекеттің басты назарын
да болуы керек. Цифрлар
мен ойнауды қойып, нақты 

істерге көшетін кез келді. 
Мемлекеттік аппарат көп 
жағдайда «өзінөзі тиімді 
жұмыспен қамтушылар», 
«рес ми емес жұмыспен қамту» 
се кілді терминдерді қол
данып, жағдайды жасыруды 
жақсы көреді. Соның сал
дарынан көптеген адамдар 
жұмыссыздықпен бетпебет 
келіп, әлеуметтік қорғаусыз 
қалып жатыр. Халықтың табы
сын арттыру бағдарламасын 
әзірлеу қажет. Жұмыс нақты 
әрі әрбір азаматқа бағ дар 
лан ған болуы керек. Бас
қару дың әр деңгейінде ке
дейлікті төмендетудің нақты 
көрсеткіштерін бекіту қажет,– 
деген Президент сөзі көптің 
көңіліне үміт отын жаққандай. 

Кедейшілік – әлемдегі 
кез келген елдің әлеуметтік
экономикалық дамуын тежей
тін басты себептің бірі. 
Біріккен Ұлттар Ұйымы даму 
бағдарламасының дерегіне 
сүйенсек, қазіргі таңда әлем
нің 2 миллиард 200 мил
лион тұрғыны кедейліктің 
құрсауынан шыға алмай отыр. 
Бұл бүкіл адамзаттың 14%ін 
кедейлер құрап отыр дегенді 
білдіреді. Мұның 11%тен 
астамы тақыр кедей, яғни 
әлем тұрғындарының 11%і 
денсаулық сақтау, білім бе
ру, сумен жабдықтау және 
са ни тария сияқты негізгі 
қажеттіліктерді қанағат тан
дыру мүмкін емес жағдайда 
өмір сүреді. Сондайақ әлем 
бойынша 780 миллионнан 
астам адам халықаралық ең 
төменгі кедейлік шегі көрсет
кішінен (1,9 доллар) төмен 
жағдайда күнелтеді.

БҰҰның тұжырымына 
сәйкес, күніне 5,5 АҚШ дол
ларына күн көретін адам ке
дей, 1,9 доллардан аз ақшаға 
күнелтетіндер тақыр кедей 
деп есептеледі. Кейінгі жыл
дары әлемде кедейлер саны 
біртіндеп азайғанмен, әлемді 
жайлаған COVID індетінен 
кейін қыруар өндіріс орын
дары тоқтап, жұмыссыздық 
көрсеткіші 2 есеге артты. 
Осы жағдайға байланысты 
БҰҰ «әлемде аштық пен 
жұмыссыздық күрт көбейді» 
деп дабыл қағып, әлем 

елдерін кедейлікпен белсенді 
күресуге шақырған болатын. 
Дүниежүзілік банктің есе
бінше, Қазақстанда күніне 1,9 
долларға өмір сүретін тақыр 
кедей жоқтың қасы. Бірақ 
5,5 доллар бойынша есепте
сек, біздің елде де кедейлік 
көрсеткіші тым төмен емес. 
Мәселен, елімізде кедейлік 
көрсеткіші 2002 жылы 
28% болса, 2009 жылы бұл 
көрсеткіш 2% төмендеген. 
2019 жылы еліміздегі кедей
лік көрсеткіші 9%ке дейін 
түскенмен, пандемиядан бері 
қайта көбейді, көрсеткіш 12%
ке дейін артуы мүмкін деген 
болжам да бар.

Бүгінде жағдайының на
шар екенін айтып, әлеуметтік 
желі арқылы көпшіліктен 
көмек сұрайтындар қатары 
көбейіп барады. Халқы мыз
дың «Көп түкірсе – көл» де
ген нақылын ұстанған бел
сенділер асарлатып қаржы 
жинау арқылы әлеуметтік аз 
қамтылғандардың мәселесін 
шешуге талпынып та жүр. 
Қайырымдылық қорлары ар
қылы бірнеше адам баспа
налы болса, енді бір бөлігі 
денсаулығын жақсарту үшін 
шетелге баратын қаржыны да 
осындай жолмен жеткізуде. 
Мәселен, біздің облыста «Асар 
халық» қайырымдылық қорын 
құрған Жетпісбек Сұлтанов 
пен Сымбат Байбосынованың 
отбасылық бұл идеясы көптің 
қолдауына ие болды. Жас от
басы әуеліде бұл ойларының 
іске асқанына қуанғанымен, 
көпшілікпен жұмыс бары
сында біршама қиындыққа 
кезіккендерін де алға тартты.

– Бізге көмек сұрап ха
барласатын халықтың қарасы 
көп. Басында жергілікті тұр
ғын дардың жағдайы осын
шалықты төмен бе деп қатты 
қиналып, жүрегіміз ауыратын. 
Барлығына бірдей көмек бе
руге шамамыз жетпейді. Тіпті 
алаяқтарға алданып қалған 
сәттеріміз де болды. Содан 
кейін көмек сұраған жанды 
әбден тексеріп, ақша ауда
ратын болдық. Күнделікті 
азықтүлік, баласының ішетін 
сүті, жөргегі, дәрідәрмегін 
ала алмай қиналған отбасы

лар, қыстың көзі қырауда 
көміротын сұраушылар қа
та ры көбейді. Барынша де
меу  шілер арқылы көмек 
береміз. Әлеуметтік парақ
шамыздағы тұрақты оқырман
дардан жинаймыз. Біздің 
негізгі мақсатымыз – біреуде 
жоқ дүние екіншісінде бо
луы мүмкін, сондай адам
дардың пайдаланылмай тұрған 
тұрмыстық бұйымдарын, 
киімке шегін, балаларының 
қыс қарып қалған, таза киім
дерін жағдайы төмен отба 
сыларына тасымалдап жеткізу 
еді. Жаздың аптап ыстық 
күндері бір жасар баламыз
ды әжесіне қалдырып, қала 
тұрғындарынан зат жинап, 
оны мұқтаж отбасына жеткізіп 
беретінбіз. Кейін халыққа та
ныла бастаған соң, көбі үйге 
өздері әкеліп беретін болды. 
Бір күнде 60тан аса адам зат 
әкеледі. Оның жарамдысын 
алып, қажет емесін өртейміз. 
Қолданған дүниелерді алуға 
келген кейбір адамдар киім
кешекті шашып кетеді. Оны 
қайтадан жинауға тура келеді. 
Өзімнің тұрақты жұмысым бар. 
Бірақ маған қайырымдылық 
жасап, халыққа көмек бер
ген ұнайды. Болашақта об
лыс деңгейінде дамытқым 
келеді. Бізден көмек қолын 
сұрайтындар – жалғызбасты 
аналар, ажырасып кеткендер, 
толық емес отбасылар.  Қазір 
кейбір ер адамдар отбасын 
асырауға, балашағасының 
бола шағы үшін жауапты 
еке нін сезінбейді. Бізге бұл 
орайда ұлттық тәрбие жетіс
пей жатыр деп ойлаймын. 
Кішкентайынан ертең отбасын 
асырайтын азамат болатынын 
құлағына сіңіріп өсіру керек, – 
дейді Жетпісбек.

Жыл сайын жаңа жылдан 
кейін азықтүліктен бастап, 
айналадағы дүниенің бәрі 
қымбаттайтынына көз үйренді. 
Зейнетақы мен жәрдемақыны 
жыл сайын көбейткенмен, еш 
пайда жоқ. Бәрібір бақылаудан 
шыққан инфляция деңгейін 
ауыздықтамаған соң нәтиже 
болмай тұрғанын Мемлекет 
басшысы да айтып отыр.

Қазақстан халқының 83%
де ешқандай жинақ ақша жоқ 
екен. Бірақ банктен алған 
несиесі бар. Мәселен, өткен 
жылдың желтоқсан айында 
тұтынушылық несие 103,1 
процентті құраған. Бұл да – 
кедейліктің белгісі. Кедейлікті 
жеңу және онымен күресудің 
бірденбір ең қарапайым 
жолы – «кедейдің бір тойғаны 
– шала байығаны» дегендей, 
ең алдымен, елде азықтүлік 
өнеркәсібін көтеру керегін 
қаржыгерлер алға тартып 
отыр. Қазақстандық жұмыс 
күшінің қолымен жасалған 
сапалы және бағасы арзан 
азықтүлік өнімдері керек. 
Ең төменгі жалақы мөлшері 
42 500 теңгеден биыл 60 мың 
теңгеге көтерілді. Алайда 
бұл да қарапайым адамның 
күнделікті қажеттілігін то
лық өтемесі анық. Менде
леев таблицасындағы 132 
элементтің барлығы кез  десетін  
жерде отырып, ла йық ты өмір 
сүрмеудің себе бін немен 
түсіндіруге болады? Мүмкін 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 
айтқан кедейліктің үш 
ағайынын жеңсек, қазақтан 
асқан бай адам болмас па еді. 
Үш ағайындының үлкені – 
кежірлік, екіншісі – еріншектік, 
үшіншісі – ұйқы деп ақын атап 
кеткен нәрселерден арылсақ, 
ешкімге қол жаймай өмір 
сүруді үйренер ме едік?! Сіз 
кедейліктің формуласын қа
лай шешіп жүрсіз, құрметті 
оқырман?

Кедейліктің формуласы 
немен өлшенеді?

 Ұлттық табыстың әділ бөлінуі бойынша теңгерімсіздік 
пен проблеманың бар екені айдан анық. Халықаралық 
сарапшылар (KPMG, 2019 жыл) Қазақстан байлығының 
жартысы 162 адамның ғана қолында екенін растап отыр. 
Осы ретте халықтың жартысының айлық табысы 50 мың 
теңгеден аспайды. Бұл – жылына 1300 доллардан сәл 
ғана асады деген сөз. Мұндай ақшамен өмір сүру мүмкін 
емес. Бұлай жіктелу мен теңсіздіктің қауіпті екенін айтқан 
болатынмын. Жағдайды дереу өзгерту керек, – деді 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев отандық ірі бизнес 
өкілдерімен кездесуінде.

Тәртіпсіздік салдарынан 
бірқатар  әкімшілік және 
кәсіпкерлік ғимараттар зиян 
шекті. Облыс әкімінің және 
аумақтық коменданттың 
бұй рық тарына сәйкес об
лыстық жұмылдыру дайын
дығы бас қармасына тиісті 
тапсырмалар беріліп, бүлін
ген ғима раттарды қалпына 
келтіру жұмыстары жүр
гізілуде.

Жиында облыстық кә
сіп керлер палатасы дирек
то рының орынбасары Са
лауат Құлмахан хабарлама 
жа сады. Оның айт уынша, 

өңірлік кәсіпкерлер пала
тасы тәртіпсіздік салдары
нан зардап шеккен кәсіп
кер лердің тізімін жасап, 
 Қызыл орда қаласы  бойынша 
20 кәсіпкерлік субъектісінен 
жалпы 30 нысанға 404,1 
млн теңге көлемінде за
лал келгендігі жөнінде 
арыз қара ған. Мәселен, 
«Компас», «Синойл», «Газ 
энерджи» жанаржағармай 
бекеттері, «Бірлік», «Аль
асад», «Смол» және өзге 
де сауда үйлері, ломбард, 
«Киви» терминалдары, сон
дайақ, өндіріс және қызмет 

көрсету орындары бүлініп, 
тоналған. 

Бұл кәсіпкерлік нысан 
дардың нақты шығы нын 
анықтау және арнайы 
комис    сияның қара уына 
шығару үшін тиісті құ
жаттар әзір ле нуде. Ал
дағы уақытта құжат
тарды комиссия қарауына 
ұсыну шығындарды өтеу 
жұмыстары үкіметтік ко
миссия хаттамасымен бекі
тілген алгоритм аясында 
жүргізілетін болады, – дейді 
директор орынбасары.

Онлайн өткен жиында 
кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы, облыстық  
жұ мыл дыру дайындығы, 
қар жы бас қармасы және 
облыстық құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы бас
қар масының басшылары 
мен орынбасарлары да сөз 
алып, атқарылып жатқан 
жұ мыс тардан хабардар 

етті. Басқарма басшы лары
ның хабарламасы мұқият 
назарға алынып, комиссия 
және фракция мүшелері 
тара пынан ұсыныстар ай     
тылды. Атап айтсақ, фрак  
ция мүшелері жаппай келең
сіздіктер кезін де зар дап 
шеккен жеке аза мат тардың 
шығын да ры ның өтелуін на
зардан тыс қалдырмауды, 
әрбір атқа рылған істің 
бұқара халыққа жеткізілуін 
ұйым дас тыруды  айтты. 
Барлық ұсыныстар хатта
маға ен гізіліп, тиісті орган
дарға жолданатын болды.

Жиынды қорытын ды 
лаған кеңес төрағасы Қожах
мет Ілиясов  кеңес мүшелері 
мен жауапты басқарма 
басшы ларын Президент 
бас тама ларын қолдап, бе
ріл ген тапсырмалардың 
то лыққанды және сапалы 
жүргізілуін жүзеге асыруға 
шақырды. 

Қоғамдық кеңес 
ұсыныстар жолдады

«Nur Otan» партиясы жанындағы экономика-
ны дамыту және кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі 
қоғамдық кеңестің отырысы өтті. Онда Қызылорда 
қаласында орын алған жаппай тәртіпсіздік кезінде 
зардап шеккен ғима рат тарды қалпына келтіру 
жұмыстары мен зиян көрген кәсіпкерлерге өтемақы 
төлену барысы туралы мәселелер қаралды.

1-бет

– Күшейтілген жауынгерлік 
қызметтегі құқық қорғау органда
ры қызметкерлері мен әскерилер 
қаңтардың 719ы аралығында 3 
мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз 
етілді. Қала аумағында өртенген 
көліктер арнайы тұраққа тасы
малданды. Жаппай тәртіпсіздік 
салдарынан залал келтірілген 
9 мемлекеттік әкімшілік меке
ме ғимаратын қалпына келтіру 
жұмыстары қарқынды түрде 
жүргізілуде. Ғимаратты өрт 
қоқыстарынан тазарту, жарам
сыз есіктерезелерді ауыстыру, 
қабырғаларды ыстан тазарту, қайта 
сылау жұмыстары  атқарылуда,  
деді  облыстық  жұмылдыру  
дайын дығы басқармасы бас
шысының орынбасары Бағдат 
Әлиев.

Сонымен қатар, өңірлік кәсіп
керлер палатасы тәртіпсіздік сал
дарынан зардап шеккен кәсіп 
керлердің тізімін жасауда. 
Қы зыл орда қаласы бойынша 20 
кәсіпкерлік субъектісінің арыздары 
қаралған. 

– Нақты кезеңде аталған 
кәсіпкерлік   нысандардың    шығы
нын анықтау және арнайы комис
сияның қарауына шығару үшін 
тиісті құжаттар әзірленуде. Алдағы 
уақытта құжаттарды комиссия 
қарауына енгізу, шығындарды өтеу 
жұмыстары үкіметтік комиссияның 
хаттамасымен бекітілген алгоритм 
аясында жүргізілетін болады, – деді 
облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасының басшысы Фердоуси 
Қожабергенов.

«СБ» ақпарат

Ғимараттар қалпына 
келтірілуде

Бүгінде облыста тәртіпсіздік кезінде зардап шеккен 
әкімшілік және кәсіпкерлік ғимараттарын қалпына келтіру 
жұмыстары жүруде. Облыстық жұмылдыру дайындығы 
басқармасына тиісті тапсырмалар берілген. 

БРИФИНГ



Молдахмет Қаназ Арал ауданы, Бекбауыл стан
сасында дүниеге келген. Шымкент педагогика инсти
тутының филология факультетін тәмамдаған.

«Чика – Дабылдың баласы», «Жер кіндігі» по
вестері жасөспірімдер мен балаларға арналған үздік 
шығармалардың республикалық жабық бәйгесінде 
жүлде алған. «Сонар», «Жер кіндігі», «Арна», «Ақ 
тайлағымай», «Свет далекого солнца», «Құм қойнау», 
«Старая зимовка», «Армандай алыс жағалау», «Экс
пресс из полынной степи», «Жаңбырлы жаз», «Чика – 
сын Дабыла», «Қияндағы күн нұры», «Жанқожа» атты 
кітаптары жарық көрді. Жерлесіміз алдағы ақпан айында 
80 жасқа толады.

Біз бүгін М.Қаназдың Зейнолла Шүкіров туралы 
естеліктер топтамасын оқырман назарына ұсынып 
отырмыз. 
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Шақша
Зекең насыбайшыл адам еді. 

Қол басынан шағынырақ, саусақтай 
шыны шақшасын ешқашан жанынан 
тастамайтын. Көкбұйра ащы насыбай 
жарты литрлік үлкен бөтелкеде тұрады 
да, осы құйттақандай шақшаға керек 
кезінде салып алып, атып отырады. 
Әлдеқандай ойға батқан кезінде әлгі 
шақшаның басын сұқ саусағы мен бас 
бармағының арасына қыстырып, сол 
қолының жұдырығына сарт та сұрт 
ұрып отыратын. Бұл алғаш насыбайды 
араластырып отырмақ ниеттен бастал
ған да кейін солай қалыптасып, әдетке 
айналып кеткен болу керек.     

Әнағаның (Әнуарбек Дүйсенбиевті 
айтамын) қолында тұратын шешесі де, 
енесі де – насыбайшыл адамдар. Бірде 
Алматыға екеуміз бірге келгенде 
жолда Зекеңнің насыбайы таусылып 
қалып, сол үйге асығып жеткен. 
Есіктен кіру бойына апайдың бірінен 
насыбай сұрап атып, құрыстұрысы 
жазылып, мәресәре боп қалды. 
Насыбайдың түртүсі, қасиеті мен 
қуаты жайлы өзара біраз әңгімелесіп, 
базардан жақсы насыбай таңдап алуды 
сол кісіге тапсырғаны бар. 

Зекең Қызылордада тұрған кезінде 
мен Қазалыдан бірде комсомол, бірде 
партия, бірде кәсіподақ, құдайау, 
бірінің құйрығын бірі иіскеп тұратын 
жиналыстарға апта, ай құрғатпай 
келемін де тұрамын. Сол кезде бізге 
оңтайлы поез облыс орталығына іңір 
қараңғысында жететін. Кейде қонақ
үйден орын алып, кейде алмастан таң 
қараңғысынан салып ұрып бірдеңем 
ұмыт қалғандай Зекеңнің үйінен 
шығамын. Табаным Қызылордаға 
тиіп, ол кісіге сәлем бермей кеткен 
кезім болған емес. Есікті Набат апам 
ашады. Залға шешінемін де түкпіргі 
жатын бөлмедегі Зекеңе озамын. 
Сырттан таза ауадан келген темекі 
шегіп, насыбай атпайтын адамға 
білінбесін бе, удай ащы иіс мұрынды 
жарып, бірден қолқа қабады. Зекең 
оянсын мейлі, оянбасын, бірінші 
шаруа көкала насыбайға толы 
түкіргішін ваннаға алып шығып, төгіп 
тазалап, суын жаңартып қолы жететін 
жерге қайта әкеліп қоямын. 

Көбіне екі қолын басынан асырып 
созып тастап, шалқалай жататын. 
Тықырдан оянып басын көтереді. 
«Ассалаумағалейкүм» деп қос 
қолымды ұсынамын. Ол көк масаты 
көпшігін шынтағына ала бере алдымен 
қарманып көзілдірігіне ұмтылып: 
«Ау, провинция, келдің бе?» дейді. 
«Келдік. Жеттік». Басқа амандықты 
содан кейін сұраса жатамыз, әңгіме 
шай үстінде өрбиді. 

Сол кездегі жиналыстың ырғын
дығы, Қазалы мен Қызылорданың 
аралығын тоздыратындығым сонша
лық, Зекең: «Осы жүрісіңнің орнына 
ғой бірекі повесть жазып тастайтын 
едің» дейді. Басымды әкімдік қысып 
бара жатқан мен жоқ, творчество 
күйттеп отыруға жағдай қайда? Саған 
қарап отырған кемпіршал, бала
шаға... Зекең оны білмесін бе, тек саяқ 
жүрістің соншама көптігіне күйінеді 
де.

...Сонан кейінгі іздейтіні әлгі күйт
тей насыбай шақша. Көбіне көрпесінің 
астынан табылады. Дома ланып қашып 
кеткендей болса алып беремін. 

Құйттай жез шылапшын мен бір 
шәйнек  жылы су, сабын, сүлгі алып 
келіп, қолына су құямын. Жуынып
шайынады. Әбден мұқалып бітуге 
айналған тұқыл тіс щеткісі барды. 
«Зеке, жасы жетіпті ғой, мынаны 
тастамайсыз ба?» десем, «Осындайы 
кір алғыш болады» дейді де ысылдап
пысылдап жуына береді. 

Қолында не қамшы, не таяғы жоқ 
Зекеңе әлгі шақша кәдімгідей қару да. 
Қазіргі жігіт ағасы, кезінде Нәкеңнің 
(Нәсіреддин Серәлиевті айтамын) 
көңіл толқытарлық әдемі әңгімесіне 
арқау болған Алпысбай інісі кіш
кен тайында ойын қызығына түсіп, 
ескертуге құлақ аспай, кісілердің әң
гімесін есіттірмей мазаны ала берсе, 

айғай сап сол шақшаны жіберіп 
келіп қалатын. Сөйтеді де саусағын 
шошайтып бұрышта жатқан шақшаны 
Алпысбайдың өзіне алдырады. 

Мініп жүретін «көлігі» – біз тәрізді 
інілерін де осы шақшаның түбімен 
жөнге сала береді. 

Бірде Елеусіз Кенебаев ақын аға
сын поезға алып шықпай ма?! Асы
ғыстығы бар, әрліберлі сапырылысқан 
қалың топ арасынан зіңгіттей адамды 
жіптіктей етіп алып жүру оңай боп 
па? Зекеңнің илікпейтін аяғы кісілерге 
соғып ауырып қалды ма, әйтеуір, 
мазасы кетсе керек. «Дұрыс жүр» 
деп шақшасының түбімен онсыз да 
ақ теркөк тер болып әрең келе жат
қан Елеусізді осы шақшаның тү
бімен ұратын көрінеді. Сонда Елеусіз: 
«Тастап жіберейін бе осы» десе, 
«Тастап көр» деп қорқытатыны тағы 
бар. Қазақ мініп келе жатқан көлігін 
жөнге сабап салмай қайтушы еді...              

Қазақстан жазушыларының алтын
шы съезіне Зекең обком арқылы ау
дандық партия комитетінен ұлықсат 
алып, мені «мініп» келді. Мәжіліс, 
сонан кейін бірі келіп, бірі кетіп жа
татын жігіттер бар, толастаған бір 
сәтінде «Молдахмет, суға түсіп 
алайықшы» деді. Жарайды. Зе кең ді 
шешіндіріп, көтеріп апарып шомыл
ғыға отырғыздым да суды ағыттым.  
Сол сәтте телефон шыр етіп, соған 
ұмтылдым. Оған барғанымша бол
мады Зекеңнің «Молдахметші! Мол
дахмет!» деген ащы дауысы шықты. 
Жүгіріп келсем «Жап ананы! Жап! 
Пісірдің!» деп түтеп отыр. Жалмажан 
шүмекті жаптым. «Шақша қайда әлгі. 
Шақшам!» деп жанжағына қаранады. 
Қанша жерден көтеріп алып кеп, 
мәпелеп жүргеніммен шаруасы жоқ. 
Шақша қолында болғанда соны маған 
жібермекші ғой баяғы. Әлде түбімен 
сабап ала ма кім білсін?   

Ыстық суды бірден толық ағытып, 
салқынын аздау жібердім бе, әлде 
аға келе ыстық су молайып кетті ме, 
илікпейтін аяғы құрымағыр қыза
рып қалды. Бірақ, күйген жоқ. Күй
мегенмен, әйтеуір Зекең бір шыр
қырауын шырқырады. 

Сөйтіп, мен де шақша жей жаз
дағаным бар. 

Оборон
Зекең біржола мүгедек болып 

қалатында түйеден бірге құлайтын 
Әбілмәзін деген түйедей құрдасы бар. 
Аралда тұрады. Зейнолла десе жанын 
беретін сондай ақеден құдайдан 
тілеген қазақы азамат. Аралға табаны 
тисе болды осы құрдасының үйіне 
түседі, аяқ жетер жерде қонақта болса, 
осы үйге келіп қонғанын қалайды. 
Сонан түн ортасы екен демей, ол кезде 
көлік тапшы, арқаланып Әбекеңнің 
үйін бетке алып шұбырынамыз. Зекең 
денсаулығына байланысты жайларды 
бөгделерге көп білдіргісі келмейтін 
намысқой еді. Шақырғанмен әр
түр лі сылтаулар айтып, кез келген 
үйге бара бермейді. Әбілмәзіннің 
үйін дегі жеңгеміз де жайсаң, мез
гілсіз кезде мінгесіпұшқасып талай 
босып жүргенімізде бір қабақ шыт
қанын көрген емен. Зекең осы үйдің 
босағасын аттаса болды, әкесінің 
үйіне келгендей жеңілденіп шешініп 
тастап аунапқунап, емінеркін көсіліп 
жатады. Өйтпесе, неге келсін? Елу 
жылдығы тойланғанда да алыстан 
келген қонақтарын осы үйден аттан
дырған. «Көңіл көңілден су ішеді», 
бұл кедей, шаруа жігіттің өзіне 
деген соншалық адалдығын Зекең 
де әрқашан айтып, жанына баурап 
риза боп, сырттай қамқорын соғып 
отыратын. 

Ертеректе – жетпісінші жылдары 
– осы үйде бейсеубет адам жоқ, өзіміз 
оңаша отырғанда Зекеңнің балалық 
шағы өткен Бөгеннің басы, жастық, 
теңіздің сол кездегі үйрек ұшып, қаз 
қонып жататын дәуренді кезі әңгіме 
болып, оның сабағы жігіттердің арғы 
ауыл мен бергі ауыл боп, жақжаққа 
бөлініп төбелесетіндіктеріне дейін 

барды. Тыңдап отырсам, сол төбелестің 
жуан ортасында Зекең де болатын 
көрінеді. «Ананы өйтіп, мынаны 
бүйтіп едік қой» дейді кәдімгідей 
елігіп.  Мүгедек адамды арқалап жүріп 
адам қалай төбелеседі? Осы жағы 
күмәнді көрінді де, дуылдаған әңгіме 
шамалы саябырлаған кезде Зекеңнің 
көңіліне келмейтіндей етіп «Қалай 
төбелестіңіздер сонда?» деп қайта 
сұраймын ғой анықтағым кеп. Сонда 
Зекең қызып қомпаңдап арқалана 
түседі: 

– Жұрттан қаламын ба, ойынға 
мен де араласамын. Кейде соңы 
төбелеске айналады. Мына Әбілмәзін 
мені арқалап жүреді. Қолым жеткенін 
ұстап, сабаймын. Әбілмәзін шаршаған 
кезде «мені тап өткелдің аузына тастап 
кет, оборонда отырамын» деймін. 

– Сонда қалай? 
– Теңіздің жағалауынан Бөгенге 

қайтар жол – біреуақ. Сол жерде, 
жалғызаяқ жолдың қақ ортасында 
оты рып аламын. Мыналар ана бала
ларды маған қарай дүркіретіп қуады. 
Мен қолымның іліккен жерінен – ба
лағынан болса балағынан, сирағынан 
болса сирағынан шап беріп ұстап 
аламын да жібермеймін. Өзім де 
ұрамын. Оған дейін бұлар да жетпей 
ме? – дейді. 

Әбілмәзін де, басқалар да онысын 
көзбекөз растайды. 

Зекең өте қайсар адам еді, қою 
қара шашы қашан да тіптік, едірейіп 
тұрады, тарақ пайдаланбайды, қолы
мен тарақтай салады. Өмірбақи ауру
мен арпалыса жүріп, соншалық білім 
жинап, қазақ әдебиетіне көп олжа 
салғанының өзіақ оның қайсарлығына 
айғақ емес пе?

Оны да қойшы. Бәрінен де отыр
ған орнына омалтып тастап кет пей, 
өздерімен бірге арқалап шығып, 
онысымен қоймай арқалап төбелес
тіріп жүрген Әбілмәзіннің көңілін 
айтсайшы. Қайран, қазақ жаныай... 

Молотилка
Бір жылдары пәтерсіз қалған 

Елеусіз бүкіл отбасымен үйіліптөгіліп 
Зекеңнің осы Чехов көшесіндегі  
соңғы үйінде тұрды. Қазалы жақтан 
әлдеқандай себеппен келгенмін. Набат 
апам Бөгенге шалы науқастанып кетті 
ме, әлде басқа бір себеппен кетті ме, 
әйтеуір, үйде жоқ екен. Ашқұрсақтау 
жалақжұлақ үш еркек картаны ермек 
қып отырғанбыз.  

Үйде апамның жоғынан хабардар, 
Зекеңнің жағдайы болмай жатқанын 
білетін Қызылорданың өзінде тұра
тын, үлкен бір мекемеде есепші болып 
істейтін бір немере ағасы дәл сол сәтте 
ақынды үйіне шақыра келмесі бар 
ма?! Көтеріп жүретін бір іні онсыз да 
керек, енді бірімізді несін тастасын, 
іздегенге – сұраған, үшеуміз қопарыла 
көтеріліп дайын машинаға мініп 
алдық та қонаққа тарттық. 

Ассу әзір, дастарқан жасаулы тұр 
екен. Жаз айы, күн ыстық болатын. 
Қоңырсалқын үй, бейсеубет адам 
жоқ. Бір мезгіл оңаша жайланып, 
әңгімедүкен құрып, жақсы демалып 
қайттық. Ойда пәлендей ешнәрсе жоқ, 
көңілдіміз. Кешқұрымғы шай үстінде 
Елеусіздің әйелі Мейізге Зекеңнің 
шағынып отырғаны: 

– Ойпырмой, – дейді, – келінжан
ай, «ауылыңды шауып шық, жолда
сыңды тауып шық» дегеннің не 
екенін бүгін білдім. Кісінің үйіне өзі 
адамды абайлап апармаса, болмайды 
екен. Жердің үстімен барып, астымен 
қайттым. Менде енді ол үйдің 
босағасын аттайтын бет қалмады, – 
деп тоқтап алады.  

Біз соншалық не болып қалды деп 
елең еттік. Аңқаулық Елеусіздің бір 
басына жетеді. Кейде бірдеңенің шиін 
шығарып ап, кейде әзілдің астарын 
лезде түсіне алмай «А? А?» деп алақ
жұлақ қапалақтап қалатыны бар. 

Мейіз болса: 
– Не болды, аға? – дейді. 
– Бардық. Барсақ бәрі дайын, ас та 

төк. Көрді ғой мыналар. Дастарқанға 

отыраротырмастан әйшәй жоқ екі 
жағымнан екі молотилка кірісіп бір 
берді дейсің. Құдай басқа салмасын. 
Апыр да топыр, күрс те күрс. Алды
мыздағы түгел кетті. Несін айтасың, 
бұлар енді дастарқанды шайнап 
тастамаса болар едіау деп, ой, құ
дайым сақтасын, қылпылдап әрең 
отырдым. Бір кезде ет келді. Жылан
дары басылған шығар десем, ет те 
солай. Нағыз молотилканың өзі. 
Барған құрлы құрсын, өліп қайттым, 
келін. Жегені де ешнәрсе емес, жесін 
ғой. Бәрінен де қабырғама батқаны 
май салған қазанжаппайды жапырақ
жапырағымен көрпенің астына тығып 
жібергенін қайтесің. Әй, өлдімау...

Елеусіз болса көзі аларып орнынан 
қозғалақтап: 

– Қой, Зеке, өйткен жоқпыз ғой, – 
деп кәдімгідей қызарақтап қалды. 

Жабыла күліп жатырмыз.     
Ашығып барған біз бала кезден 

сүйікті асымыз сары майға шылқытқан 
ыстық нан – қазанжаппайдың алдында 
қалай шыдап тұрайық. Өршелене 
кіріскенбіз да. Сонымызды Зекең 
аңғарып, әбессінген де сол жерде 
ескерту айта алмай іштей «бұларды 
ма?» деп түйіп алған, біз болсақ оңаша 
отырған соң өзімізді еркін ұстағанбыз.

Кейін қолданудан шығып, жоға
лып кетті. Біздің жас кезімізде моло
тилка деген болатын. Оны, әрине, 
Зекең де көрген. Қырманның басына 
апарып қояды. Анадай жерде трактор, 
трактормен аралық құрмен жалғанып 
зырқырап айналып тұрады. Сонда 
молотилканың оқпанына не салсаң да 
жан қаратпай шайнап, ұнтап, құсып 
тұратын. Сақадай сай үштөрт жігіт 
оқпанға кезек астық атып, ақ тер
көк тер шалдығып жүретін. Адам 
шыдатпайтын өте өнімді машина 
еді. Тамаққа тап сондай боп тиіскен 
болсақ, обал не, Зекең бізді соған 
теңейді ғой баяғы.  

Бір есек ақша
Зекең айналасындағы інілерінің 

мінезқұлқын, қабілетін, қарымы 
мен адамгершілігін, не керек, бар 
болмысын бес саусақтай тап басып, 
біліп отыратын. Атап айтуға болмас, 
қазір қатарда жүрген екі жігіт туралы 
сонау жылдары әншейін сөз арасында 
айта салған бағасы бүгінгі күні айна
қатесіз дәл келгеніне кейде өзім де бас 
шайқап таңданып қоямын. Сол мінез, 
сол пейіл.

Інілерімен әзілдесіп, қажап, 
қызықтап отыратын. Қай әзілінің 
астарында да шындық бар. Мәселен, 
маған: «Ау, провинция, келіп қалдың 
ба?» дейтін, «әкім» дейтін. Сонда 
әзіл астарында «жазбайсың, басыңа 
пайдасы жоқ шаруаға уақыт өлтіресің, 
сирек жазасың» тақылеттес мән 
жатады. 

Ертеректе Қызылордаға бір кел
генде, осы Өмірзақ Жолымбетовке  
көрші Зекеңнің орталықтағы құрқыл
тайдың ұясындай екі бөлмесінен 
Чехов көшесіндегі обкомның су жаңа 

кірпіш үйінен кең пәтер алып, соған 
көшкенін есітіп, қатты қуандым. Ағаға 
сәлем беріп, «қоныс жайлы болсын» 
айту – парыз. «Құл қашса Қоңыраттан 
шығады», облыс орталығына табаным 
тисе, алдымен кластас дос Серік 
Сейітмағанбетовті тауып алатынмын. 
Ол кезде педагогикалық институттың 
студенті. Жетім. Елдегі жалғыз ағасы 
болса өңеш жалаңаш кедей. «Ленин 
жолына» өлеңін сұрап бастырып, 
нә пақа тауып беретін Нәсреддин 
Сералиев ағамыз. «Өзімді асыраған 
Нәсір ағам» дегенді шығарып жүрген 
де осы Серік.

Сережа болса қыбыжықтап базар
лыққа бөтелке алып барғанымды 
қалайды. Осы жерде де бастап көріп 
жіберуге емеурін қылып, мұрынды 
ерсіліқарсылы умаждап жұтынып 
қояды. Түлкі құрсақ мұғалімнің 
айлығы құрымағыр қайбір аяқ созуға 
жетіп жатыр. Мен болсам ескерткіш 
болып тұрарлық бірдеңелерді қош 
көремін. Ойланыптолғанып, екеуміз 
тіркесіп жүріп кітап дүкенін біраз 
аралап, ақыры, ақын ағаның жан 
жүрегіне жақын теңіздің суретіне 
тоқтап, соны сатып алдым да, емексіп 
қалмасын деп Сережаға сыртында 
«Для стихов» деген жазуы бар сүп
сүйкімді блокнот алып бердім. Бардық 
арқаланып. Сол жаңа пәтерге отырып, 
Зекеңнің көзінше сурет сыртына 
арнау сөз жаздық. Кейінгі оншақты 
жылда не болғанын білмедім, сол 
теңіз жағалауының пейзажы ақынның 
көзі тірісінде қарсы алдында, күйсан
дықтың үстінде қабырғада ілулі 
тұрды. Серік блокнотын әрібері 
ауда рыстырып қызықтап, Зекеңді де 
қы зықтырып көрсетіп отыр. Сонда 
Зекең: 

– Мына блокнотқа өлеңді толты
рып жаз. Толғаннан кейін Алматы 
барасың. Оны кітап етіп шығарасың. 
Кітап дегенің қыруар ақша. Астана
ның ақындары кітаппен байып жа
тыр. Ондай ақшаны өзің де көтере 
алмайсың, бір есек сатып алып, соған 
екі қоржын етіп теңдеп қайтасың, – 
дейді. 

Біздің Сережа болса мәз, екі езуі 
құлағына жетіп, мұрнын тартып қойып 
қос тізесін сабалап ай бір рахаттанып 
күледіау. Бәріміз де мәз. 

Серік өлеңді сирек жазатын. Зекең 
бір жағынан соны да мегзеп отыр. 

Сыпыра сүйіс
Зекеңнің махаббаты турасында 

басаяғын бүтіндеп сабақтай жазу 
ауыр. Ауыр болатыны бұл кісінің 
жігітшіліктерінің қайқайсысы да 
әу бастанақ қасіретпен басталып, 
тақсіретпен аяқталып жатады. 
Ақынның осы «мәселедегі» кейбір 
әрекеттері мен жан толқынына куә 
болып, сыр бөліскен де жайларым бар
ды. Көңіл шіркін көк дөненге мінуін 
мінгенмен, «барар жері Балқан тау» 
боп күйрей беретінді. Сабақтауға 
келмейтіні сол. Біржар қызғылықты 
сәттері болмаса...

Ертеректе, қызық қылайын десе 

Сағыныштың сары       жапырақтары
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бұ Құдайға оңай ғой, жержаһан бір 
адамға кең, екі адамға тар, Зекең мен 
Сережа (Серік Сейітмағамбетовті 
айтамын) бір қызға ғашық боп қалып, 
екеуара бақталас, біраз кикілжіңдесіп 
дүрдараз жүрген жағдайлар да 
болды. Сөйте жүріп екеуі де бірінен 
бірі ат құйрығын кесісе алмайды, 
сыйластықтарын үзбей ағалыінілі 
қатысып жүре берді. Сережа Зекеңе 
аптасына бір келмей жүре алмайды, 
Зекең Сережаны аптасына бір көрмей 
тағы отыра алмайды. Кейін жол өз
өзінен үш айырылды, әлгі қыз бір 
жаққа, Сережа бір жаққа, Зекең бір 
жаққа кетті. Айтайын дегенім де ол 
емес. 

Ақынның аты енді ғана шығып, 
қызығы басылмай дүрілдеп тұрған 
алғашқы – әсіресе, алпысыншы жыл
дары – Қызылордадағы құрқыл
тайдың ұясындай өтпелі екі бөлмеге 
жастар ағылып бірі келіп, бірі кетіп 
жататын. Бұл үй аты аталмаған 
әдеби отау тәрізді. Ағаға сәлем 
беріп, әңгімедүкен құрысатын, өлең 
айтады. Зекең оны мандолинамен не 
домбырамен сүйемелдеп отырады. 
Бұл төсек тартып жатқан адамға айта 
қаларлықтай демеу, әрине. 

Сондай бір отырыспадан соң сә
лемші кісілер лоблып тобымен шы
ғатын болады, ішінде кейін келіп 
қосылған Серік те бар. Топ еркек
ұрғашы, үлкенкіші, сүйкімдісүй
кімсізі бар алақұла болса керек. 
Қош тасарда жұрт ұмсынып Зекеңнің 
қолын алады. Сөйтсе, Зекең қолын 
алған адамды бос жібермей, керектісін 
де, керексізін де қалдырмастан бетінен 
сүйетін көрінеді. 

– Зекең күнде жанында жүрген 
мені де сүйді. Уай бір, сыпыра сүйіске 
тап болып, қарық болдық та қалдық, – 
дейді Серік санын шапаттап, екі езуі 
екі жақта мәзмейрам. 

Сол мол сүйістің себебі әлгілердің 
ішінен Зекеңе еліктің лағындай бір қыз 
ұнап қалса керек. Ұнағанмен шаруа 
қиын. Жұрттың көзінше бөліпжарып 
сүйе алмайды, еріп кете алмайды, 
бөлініп өзің ғана қал деп тағы айта 
алмайды. Жұрт бұ тегін сүйістің 
төркінін білсе де білмегенсіп, жымия 
күлісіп кете  беріпті. 

Валет қарға
Әу бастанақ картаға құлқым 

аумаған адаммын. Арнайы іздемеймін, 
реті келгенде ермек үшін жеңіл
желпілерін ойнайтыным болмаса, 
со шіркіннің майын езіп іше алмай
ақ қойдым. Таңнан таңды атыратын 
жұрттың қайтіп шыдайтынын қайдам, 
біржар сағаттық ойынның өзі мені 
мүлде жалықтырып жібереді. 

Үштөрт адам бас құрасып 
қалып, уақыт өткізе алмай ерігіп 
отырған кездерде Зекеңмен карта да 
ойнайтынбыз. Бірде Сережа (Серік 
Сейітмағамбетовті айтамын. Зекең 
де оны Сережа дейтін) тағы бір елдің 
жігітімен отырғанда төртеуміз уақыт 
өткізбекке кәдуілгі қысыр ойын – 
подкиднойға кірістік. Отырысымыз 
солай болды да, мен Зекеңмен жақпын. 
Әрі ойнадық, бері ойнадық. Алдында 
ұтыңқырап, одан кезеккезек итжығыс 
түсіп, ақыр аяғында көбіне біз ұтыла 
беретін болдық. Оның басты себебі 
жалыққан мен салақси бастадым. 
Алғашқыда көңілді отырған Зекең 
ұтылған сайын күйгелектене берді. 
Ойын аяғында қыруар дүниесі 
тәркіге кеткендей тасталқан тал 
берені шығып, картасын лақтырып 
ашуланбасы бар ма?!

– Әй, сен өзің қандай адамсың? 
– дейді маған. – Валет қарғаны неге 
жүресің? Оның дамасы түу бағана 
кетіп қалған жоқ па? Не бағып 
отырсың? Осындай да ойын бола ма? 
Ойнаған соң дұрыстап ойнамайсың 
ба?!

– Кетсе кеткен шығар... Қайдан 
білейін, – деп жұмсартқым келеді. – 
Талай карта кетіп жатыр ғой. 

Оған көне қоятын Зекең бе, тіпті 
«білмейтінің бар неге ойнайсың?» деп 
өзіңе пәле жауып өршелене түседі. 
Сонан картадан қашып шықтым. 
Сонда да сол күні күнұзақ Зекеңнің 
мүлде көңілқошы келіп болмады.        

Сол бір болмашы оқиғадан кейін 
шатасып жатам ба деп, онымен мүлде 
карта ойнамайтын болдым, ойынға 
ыңғайласа бастағаннан әрқилы дәлел 
айтып сырғақтап, пәлелі жерден аулақ 
отырамын. 

Ойға алған шаруасының қандайына 
болса да соншалық құштарлықпен 
жанын сала кірісетін кісі еді. Бұған 
дәйек те, дәлел де мүлде көп. Тегін 
ойын – картаның өзіне болып 
отырғаны анау.  

Зин... Зина... 
Зейнол
Осағаңмен (Оспанхан Әубәкіровты 

айтамын) қашан, қай жерде, қалай 
танысып жүргенін Зекең айтқан да 
болар, бірақ, дәл қазір есімде жоқ. Бұл 
кісі Осағаңды кәдуілгі күнбекүн аяқ
табағы араласып жүрген адамындай 
өте жақсы көретін, творчествосын 
жоғары бағалап, жанына балап қатты 
сыйлайтынды. Сондай бір жайға куә 
болып қалғаным бар...

Бірде екеумізден өзге жан жоқ, 
оңаша жайбарақат әңгімелесіп 
отырғанбыз. Телефон шыр ете түсті. 

Көтерді. Сөйлесті. Солақ екен мәз
мейрам боп, арғы жақтағы кісімен 
әмпайжәмпей шұрқырасты да қалды. 
Үзікүзік әңгіме жұқанасы менің де 
құлағыма шалынып түсіне бастадым. 
Осағаң екен. Телефон шылдыры 
Алматы емес, осы қаланыкі. Қандай 
шаруамен жүргенін білмедім, түсін
генім, әйтеуір, қасында адамы жоқ, 
бір өзі. 

– Зейнол, бір жарты сағаттан кейін 
саған барамын! – деген ірі дауыс бар. 

– Тездет! 
Зекеңнің күнделікті үйге жұмсай

тын қаржысы жанында, төлқұжаты
ның арасында болады, телефон тұт
қасын қойған соң көрпенің астынан 
соны алып, апама Алматыдан келген 
қонаққа дайындала беруге тапсырма 
берді.  

Ендігі әңгіме Осағаң жаққа ай
налып, Зекең менің мұрныма қолын 
созып, бейнебір танау ішіндегі мұрт
ты өзі жұлып алғысы келгендей: «Сіз 
мұрынның ішіне мұрт қойғансыз ба? 
Жұрт иегіне қоярға қылшық таба 
алмай жүргенде сізді мұрын ішіне 
мұрт қойып, не әкетіп барады?» – 
деп, әй бір айызы қана түйіліп күлсін 
келіп, күлсін. Оны тастай бере сол 
мәзмейрам күйі «Республиканың 
чемпионы, ұрып жыққан он түйені» 
жатқа айтады. Әсіресе, лақтың кейпін 
келтіргенде жаны кіріп, сал боп жатқан 
бөксесіне дейін қимылдап жеңілденіп 
ойнай жөнеледі. Жоқ жерден концерт 
табыла кетті. 

Тамақты қонаққа қаратып, әңгі
мемен уақыт созып қаңтарылып күтіп 
отырмыз. Осағаңның өзі жоқ, бірақ 
тағы телефон шалады. 

– Ау, не болды? Қашан келесің? 
Бізді қаңтарып қойдың ғой...

Арғы жақтағы дауыс бағанағыдан 
да ірі, күжілдеп шығады. 

«Міне, шықтым. Жолда келе 
жатырмын» дегеніне қарағанда, менің 
түсінігімде әлгі отырған үйінен шық
қан, жолда телефонавтоматтан соғып 
тұр. Онсыз да жатқан адам  күтпей 
қайтеді. Күттік. Тағы да біраз уақыт 
кетті. Жары жолға келіп қалған қонақ 
әлі жоқ...  

Телефон тағы шылдырайды. Бұл – 
төртінші, әлде бесінші қоңырау. 

– Зин... Зина деймін! Мен келе 
жатырмын. Кейіме енді... Жаяу келе 
жатырм...

– Иә, тыңдап тұрған Зина деген 
қарындасың болад...

Одан бетер жаны қалмай көзінен 
жас аққанша буынып қиқылдап ра
хаттанып күлсін келіп, күлсін. 

– Зина ай қарағандай жолыңызға 
қарап отыр, алматылық ағай, – дейді 
қыздың дауысымен. Тегін концерттен 
несі кем?!

– Зин дейм! Ах, Зин! Жолда келе 
жатырмыз. Жолда дейм. Қазір міне. 
Кейіме енді. Жеттім, міне. Зина... 
Зина...

Кейін барып түсіндік. Осағаңның 
жолда келе жатқан түгі де жоқ, 
әлсінәлсін телефон шалып, сол үйде 
үйелеп әлі шыға алмай отыр екен. 
Телефонды әр шалған сайын дауыс 
үстемелене, бұрынғыдан да жуанта 
түседі. Зекең болса, әр сөйлескен 
сайын шықылықтап рахатқа батады да 
қалады. 

Көк жорғаны ерттеп мініп, алдына 
мың қой салған қонақ, ақыры, жетті
ау. Бұрын келіп жүр ме, әлде жаңағы 
отырған үйдің иесі есік аузына әкеліп 
салды ма, ол жағын біле алмадым, 
әйтеуір, Осағаң есіктен жалғыз кірді. 
Екеуі апақшапақ болды да қалды. 

Өмір бойы науқас атаулының не 
түрімен арпалысып, сал боп жатқан 
адам көрінгеннің еркелігін көтере 

ала ма? Сіркесі су көтере ала ма? 
Ал, жандүниесі қабысқан творчество 
адамының өзі ұнатқан кісісінің 
еркелігі мен базыналығын Зекең бір 
адамдайақ азаматтықпен көтере 
білетін. 

Ана-жүрек
Дүкенші әрі молда, сыбағалы 

түрмесіне отырып қайтқан қараторы 
төртбақ Әнәпия қарияның бәйбішесі, 
Зекеңнің анасы Набат кәдуілгі қазақ 
әйелдерінің соңғы тұяқтарының бірі 
еді. Жаны жайсаң болатын, талантты, 
инабатты, үлкен жүректі, міне, ана 
осындай болмақ деп кімкімге де 
мақтана көрсетуге тұрарлық кісі
тұғын.

Баласы мертіккелі талай жыл 
шыбын жаны шүберекке түюлі жүрді. 
Әнекең болса түрмеде, «балапан 
басына, тұрымтай тұсына» кез, қайран 
күтер адам шамалы. Сонан жан 
перзентін арқасына салып алып, жаяу
жалпылап бармаған бақсыбалгері, 
көрмеген дәрігері қалған жоқ. Арал, 
Қазалы өңіріндегі аяқ жетер жерді 
түгел адақтады. Болдырып барып, 
ақыры үміт үзіп тынған. 

Қызылордадағы кейінгі үйде қара 
күйсандық тұрды. Өмір бойы ондайды 
көрмей өскен адам сол күйсандықта 
«Қамажай», «Үкілімай» тақілеттес 
бірсыпыра халық әндерін орындайтын. 
Топқа түспейді, оңашада ғана баппен 
кәдімгідей күйіне келтіретін. 

Зекең дегенде жаны жоқ еді. 
«Мен олайбұлай бола кетсем, күйі 
не болады? Жағдайын кім жасайды?» 
деп үнемі жаны тырнағының ұшында 
жүретін. Бірі келіп, бірі кетіп жататын 
сансапалақ қыздардан қызғанатын. 
Солардың арасынан күндердің күні 
баласына қарайтын, оның жағдайын 
өзіндей жасай білетін келін таба алмай 
пұшайман болатын еді. 

Бәлкім, сол уайым түптеді ме екен 
кім білсін, оқиға ақыры апамның 
өзі қауіп алғандай болды да шықты. 
Қызыл өңештен ас жүрмейтін обырға 
ұрынды. Адам жігерінің, төзім мен 
перзентке деген махаббатының 
мықтылығына қараңыз, күнделікті 
үш мезгіл бір дастарқаннан ас ішіп 
отырып, күйреп кетеді деп науқасын 
Зекеңе екі әлде үш ай бойы сездірмей 
жүрді ғой. Шындық қашанғы ашыл
май тұрсын, ақыры білініп тынды. 
Онда да Зекеңнің өзі сезіп қалғаннан 
кейін ғана анықталды. Бір барғанымда 
уайымға қатты батып, әбден болдырып 
отыр екен. Дегенмен, амал нешік, 
қашанда тағдырдың ғана қалауы 
болады. Қолдан келер шара жоқ.

Талай емнен нәтиже болмай іс 
әбден насырға шапқан соң апам туған 
жерде қалайын деп, баласын көндіріп, 
Бөгенге тартты. 

Маған хабарлаған, Зекеңнің өзі 
алып келе жатқан болатын. Апама 
сәлемдесіп қалғалы Қазалыдан поезға 
шықтым. Қария жүдеу, шаршаңқы. 
Зекеңнің күйі одан да әрі. Сол жолғы 
есімде тайға таңба басқандай мықтап 
қалғаны, апам бұрынғысындай емес 
бой жазып, шамасы жеткенше қунап, 
еңсесі көтеріліп сергіп отыр екен. 
Неге дейсіз ғой.

– Қала, қала дейді осылар... 
Міне, көрмейсің бе, Төретамнан бері 
шыққалы кәдімгідей сергіп қалдым. 
Туған жердің желінің өзі қандай 
десейші, ауасын айтсайшы, – деп 
құштарлана дем алып көтеріліп сергіп 
отыр.

Шынында да сол күн сәл желқом 
болатын. 

Бұл апамның соңғы сапары еді. 
Қарғасы үшін торға түскен торғайдай 
пәленбай жыл бойы қаланың тас 
қабырғасына еріксіз қамалып жүрген 
кеңпейіл дала адамының ақтық 
сөзі, сағынышы, ештеңеге теңеуге 
келмейтін кіндік қаны тамған жерге 
деген махаббаты болатын. Бұл жерде 
оның бейнетке толы бар қызығы, 
жастық шағы өткен. 

Поездан бейжай боп қатты бұзы
лып түскем. Қолынан талай дәм татып 
ем. Бір де бір рет қабақ шытқанын 
көрген де, сезгем де жоқ. 

...Кейін Алматы келгенде Зекеңнің 
өзіне қоса, жүз бе, құдайау, екі 
жүз бе килограмм тартатын қызыл 
гранит құлыптасты осы Өмірзақ 
Жолымбетовтың көмегімен көтеріп 
қайтқанмын. Жаны жәннатта болғыр 
абзал анаға салған бір уыс топырағым 
сол ғана. 

Ләк-ләк
1977 жылы Зекең елуге толды 

да бұдан заманның да, пейілдің де 
әлдеқайда кең кезі, мерей облыс болып 
жұмыла тойланды. Алматыдан ескі 
жанашыр достары Мұзафар, Қасым, 
Қабдыкәрім, Сағи бастаған арқалы 
топ арнайы келіп, той айтарлықтай 
ажарлана түсті. Қабекеңнің әнінің өзі 
неге тұрады... 

Бір науқас екінші науқасқа ұласып, 
үнемі қыл үстінде отыратынынан 
хабардар мен азаматтың елеулі бір 
белесі – елу жылдықты көре алар ма, 
көре алмас па екен деп қыпылдап 
жүретін едім, бұған, әрине, қатты 
қуандым. Реті келгенде осындай 
қаупім болғанын оңашада өзіне 
айттым да. Арал мен Қазалыдағы 
мере келерге түгел қатыстым, ұйым
дастырылуына разы болдым.

Аудан басшыларына ескертіп, 
мұрсат алып, бұрын да үйде талай 
болып жүрген ағаны той үстінде 
отбасынан дәм татқызбақ ұйғарымға 
келгенмін. Шамашарқымыз жеткен
ше дайындалдық. Зекеңнің олайбұлай 
аунап еркін жатуына ыңғайлы болсын 
деп дастарқанды жерге жайғыздым. 

Той болған соң қыздырма 
қалсын ба? Көңілі көтеріңкі, туған 
жерінде аунапқунап қанаттанып 
жүрген Зекең де аздап алып қояды. 
Сөйтемін деп Қармақшыда дәрігердің 
араласқанын да олармен хабарласып 
есітіп отырмыз. Іштей қауіпсіз де 
емеспіз. Көріскен кезде жасырған 
жоқ, Зекең ондағы жағдайды өзі 
де айтты. Той иесі тартынғанмен 
әлеукендей жалаңдаған басқалар 
бар, ішпейтін ауыз ішетін ауызды 
байламайды. Біздің елде дастарқанда 
отырған жұртқа алдыртқызып қою 
міндеті де сөйлеуші мен асабаға 
жүктелетін зорлықшылдау салт бар. 

Сондай бір сәтте аудандық партия 
комитеті қызметкерінің бірі араласып 
жүрген аға сыбағалы сөзін сөйлеп, өзі 
төңкеріп тастады да:

– Әркіммен жағаласып отыра 
алмаймын. Осыны алмаған адам бар
ау ләкләк болсын, – деп «қарғай» 
салды. 

Бұл жайшылықта, бастықтар ау
данда жоқ кезде бастаңғы жасағанда, 
өзара бас қосқан кездерімізде есітіп 
жүрген сөзіміз. Өзімізге түсінікті, 
әзілге айтылатын мағынасыз әншейін 
бос сөз. Жұрт қобырлап жатқанда шала 
есітті ме, әлде мынау сөздің ауырлау 
мәні бар деп ойлады ма, аудандық 
атқару комитетінің төрағасы: 

– Ол не? Ләкләк деген не? – деп 
емініп жанжаққа алақжұлақ етті де 
қалды. 

Жұрт жамыраса күліп жатыр. Сөз 
иесінің төрағамен бірекі жас қана 
айырмалы құрдастығы бар болатын.  

– Ләкләк деген ләкләк, – деп 
мағынасын ашпай құпиялы бір 
асыл сөздейақ одан бетер пұлдап 
жұмбақтай түспесі бар ма?!

Төраға қалқанқұлақ, жаңғалақтау, 
аңқаулығы бір басына жететін 
жұқалтаң кісі еді.

– О не деген? – деп енді жалпақ 
жұрттан сұрады. Балаша қызықтап, 
шыныменақ білгісі келіп отыр. 
Былайғы жұрт жымыңжымың етеді. 

Қызмет жасап отырған мен 
шыдамай төрағаға әбден түсінікті 
болсын деп: 

– Ләкләк болсын деген жергілікті 
кеңестің депутаты болсын деген 
тілек қой, – деп «анықтап» өзіне 
жақындатып бердім. 

Онсыз да күлуге сылтау таппай 
отырған жұрт жаппай жапырылды. 
Осының бәрін көріп отырған Зекең 
халайық сәл сабыр тапқанда: 

– Кім де болса депутаттыққа қолы 
жетпей жүрген пақыр екен, – дейді 
әзілге астарлы мағына беріп. Төраға 
сонда «Ә...ә...солай ма?» деп бірдеңе 
ілгендей болды.

Тр...Тр...
Трактор
Сол жолы, Зекеңнің елу жылдық 

мерейтойына орай, шаруашылықты 
аралатып, бала кезінде болған 
жер, суын көрсетіп, Сырдың көк 
шалғынына аунатып бой жаздырып 
жүрдік. Ана төбені, мына арық, 
ана қасқа жолды танып, балалық 
қиын кезеңдерді еске алып, соларға 
байланысты естелік әңгіме өрбітіп, 
шынында да бір жасап қалғанды. 

«Жылқы – кісінескенше, адам – 
сөйлескенше», ақынның шашбауын 
көтеріп жүрген топ біртебірте сұ
рыпталып, үштөрт дастарқаннан 
кейін бойлары үйренісіп жақындаса 
бермей ме... Ресми жағы бой жаз
дырмайды, ал оңашалана келе адам 
өзін емінеркін ұстайды, жарасымды 
әзілқалжың мерей тасытады. Күлкі – 
той сәні. Зекеңе бір керегі – сол. 

«Құмжиек» кеңшарындағы 
мектеп директоры Ақаттың үйінде 
отырғанымызда сөз сөйлеудің ресми 
пошымы жалықтырып, әркім отырған 
орнына қарай үлкенкішілі демей 
тізбектесе сөйлеуге – тост көтеруге 
келістік. Өзі ақынның тойы болса, 
дастарқан басында да баршама ақын 
отырса, бір ауыз қара өлең шығара 
алмайтын қазақ екібастан жоқ, 
тойдың буы тағы бар, тәуекел деп 
соған келіскенбіз. Әркім өзінің тиісті 
сөзін сөйлейді, сөйлеп болған соң 
оң жағындағы кісіге кезекті сөзді 
бір ауыз өлеңмен береді. Қызмет 
баққан кісілерден нендей өлең шыға 
қойсын. Олар қиқыжиқы, быжырық
тыжырық шығып, күлкіге кенеліп, 
мәзмейрам отырғанбыз. Табан асты
нан өлең шығарған адам оны сұлу, 
ойлы, ұйқасты, асқақ еткісі кеп те 
тыраштанатыны тағы бар. 

Кезек маған келді. Көп ойланып, 
әшекейлейтін несі бар, өзі де, сөзі де, 
ұйқасы да дапдайын. Сөзімді сөйлеп 
боп: 

– Тр... тр...трактор,
Сөз алады редактор, – деген 

«өлең» шығарып, сөзді оң жағымдағы 
аудандық газеттің бас редакторы 
Сейіл Боранбаев ағамызға бердім. 
Жұрт жапырыла күледі, әрине. Зекең 
болса: 

– Әне, өлең деп осыны айт. Әрі 
қысқа, әрі нұсқа, – дейді мәз болып. 

Алғаусыз қатты күлгенде көзінен 
жас ағып, қиқылдайтын да қалатын. 
Көзілдірігін алып, жұдырығымен 
аңғалағын сүртіп жатты. 

Молдахмет ҚАНАЗ

Сағыныштың сары       жапырақтары
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1-бет

Бірнеше 
ау  данды бас
қар  ғандықтан 
бү  гінге 
дейін сала
ның бар лық 
ұңғылшұң  
ғылы ма ған 
жақ сы та ныс. 
Бар лы ғы көз 
ал дым да өтіп 
жа тыр. Осыған 
бай ланыс ты 
бір қатар ой ла
рым ды бөліс
кім келеді. 

Кешегі Қа
зақстанда бол
ған қо лай    сыз 
жағдай біз дің өмірге деген көз қара сымызды 
өзгерте бас тады. Біз жаңа Қазақстанды құруға 
бетбұрыс жасап жатырмыз. Осы  өзгерістердің 
мен үшін ауылға қатысты бол ғанын қалар едім. 
Президент өңіраралық теңгерімсіздер жөнінде 
жиі айта бастады. Себебі елдің өңірлері бірдей 
деңгейде дамып жатпағаны көзге көрініп тұр. 
Ал теңсіздік әлеуметтік қолайсыздық тудыру
да. Қазақ станның оңтүстік өңір лерінде ішкі 
миграция белең алған. Бұл батыс және оңтүстік 
өңірлерде халықты еңбекпен қамтудың өзекті 
мәселелері бар екенін көрсетті. Аталған 
өңірлерде бала туу деңгейі жоғары, ал эко
номика өңір тұрғындарын жұмыспен қамти 
алмайтын  дәрежеге жетті. Бұдан  шығатын 
қоры тынды, жүйелі түрде индус трияландыру, 
шағын және орта бизнеске көмек көрсету, 
аталған облыстарда қызмет көрсету саласын 
дамыту өңірлік емес ұлттық басымдыққа ие 
болуға тиіс екені айқындалды. Президент 
мәселені нақ осылай қойып отыр. 

Жергілікті жерде бар лық мәселе менің 
ойым ша, егіншілікке және мал шаруа шылы
ғына келіп тіреледі. Қызыл орданың бас ты 
байлығы – суармалы егіншілік. Ол шамамен 
180 мың гектарды құрайды. Сонау осыдан 50
70 жыл бұрын пайдалануға берілген суармалы 
егіншілік жерлері қазір тоқырауға ұшырады. 
Менің ойымша, Үкіметтің Дүниежүзілік банк
пен осы суармалы егіншілік жерлерін қайта 
жаңғырту жобаларын іске асыру қажет. Өз 
басым күріштің егістігін қысқарту туралы 
айтылып жатқан пікір лермен келіспеймін. 
Әрта рап тандыру қажет. Бұрын айталық, 68 
танапты егіншілік айналымы болған. Бұл 
кейін сақталмады. Мысалы, сол 180 мың гек
тар жердің 4045 процентін жоңышқалыққа 
айналдыру қажет. Бұл жерді сортаңданудан 
сақтайды. Екін шіден, мал азығының тап
шылығын шешеміз.

Өткен жылғы қуаңшылық біздің көптеген 
өзекті мәселе міздің бар екенін айқындап берді. 
Қазір сол қуаңшылық салдарынан ел мал 
өсіру шаруашылығынан алшақтай бастады. 
Себебі мал бағу тиімсіз. Жемшөп бағасы есе
леп қымбаттауда. Ал, керісінше еттің бағасы 
2200 теңге деңгейінде қалды. Бұл дегеніңіз 
мал шаруашылығының шаруаға тым қолайсыз 
екенін айқындап берді. 

Күріш егіншілігінің мүм кіндіктері орасан 
зор. Оны жетік пайдалану міндетімізге ай
налуы керек. Қазіргі комбайндар егін жинау 
кезінде мал азығына қажетті шикізатты далаға 
шашып кетеді. Менің есептеуім бойынша мал 
азығы үшін таптырмайтын күріш қалдығының 
18 процентіне дейін ысырап болады. Өзім 
бас болып Чехиядан астық және тұқымды 
барынша електен өткізіп ақтайтын жаңа тех
нологияны Жалағаш ауданының бірқатар 
шаруашылығына орналастырдым. Олар 
алдағы уақытта тиімділігін көрсететін бола
ды. Әлгі технология күріш өндірісіне қатысты 
төрт бірдей процесті атқарады. Біз қалай 
болғанда да үнем саясатына қатысты барын
ша ұқыпты болуымыз қажет. Кеңес үкіметінің 
соңғы жылдарында ел премьері Николай Рыж
ков ауыл шаруашылығы өндірісінде ысырап 
салдарынан өнімнің 3040 процентіне дейін 
жоғалатынын айрықша сынағанын жақсы 
білемін. Ол жос парлы экономика еді ғой. 
Мемлекеттікі болған соң ешкімнің жаны ашы
майды. Ал қазір біз нарыққа өткенімізге 30 
жыл болса да, сол ескі аурудан айыға алмай 
келе жатқан жағдайымыз бар. Жалпы әлемде 
қалыптасқан үрдіс бойынша жекеменшік 
психология табысты еңбек етуге, бардан жоқ 
жасауға, икемді болуға ынталандырады. Пси
хология өзгермей, шаруашылық дамымайды. 

Кейінгі кездері субсидия жөнінде көп ай
тыла бас тады. Президент оның жем қорлыққа 
ұласқанын жиі айтады. Бұл мәселеде абай 
болға нымыз дұрыс. Дегенмен ет бағытындағы 
мал өсіру шілерге өзіндік шығынын өтеу үшін 
50 процент көлемінде дотация бермей бол
майды. Ең бастысы, оның жариялылығын, 
ашықтығын көпке жария етсе жемқорлықтың 
жолы кесіледі. 

Ауыл шаруашылығының проблемасымен 
қатар мүмкін діктері де жеткілікті. Жоғарыда 
айтқандай біз суармалы егінші лікті дамытып, 
оның орасан зор резервін пайдалансақ, астық 
та, мал азығы да болады. Жоғарыда айтқандай 
мемлекеттік қамқорлық салаға ауадай қажет. 
Ең бастысы, бұл – Мемлекет басшысының 
айтқанындай Сыр өңірі сияқты аймақта 
халықты жұмыспен қамтамасыз етудің басты 
жолы. Біздің өнеркәсібіміздің, шағын және 
орта бизнесіміздің қайнар көзін сол суармалы 
егіншіліктен іздеуіміз қажет. 

Нұрлыбек 
ЖОЛДАСБАЕВ,

қоғам қайраткері

Суармалы егіншілік – 
біздің қазынамыз

Сыр – ауыл шаруашылығы өңірі. 
Жылдар бойы қалып тасқан өңір 
тіршілігі кейінгі жылдары мұнай 
өндірісіне қатысты, сонымен бірге 
басқа да қазба байлықтарымен бай-
ланысты болғанымен әзірге ауыл 
шаруашылығының басым саласы 
ретінде айқын көрініс беріп тұр. 
Басқаша айтқанда, елдің 40 про-
центтен астамының тіршілігі ауыл 
шаруашылығы саласымен тығыз бай-
ланысты. Демек, бұл біз үшін өмірлік 
маңызды сала болып есептеледі.

Оны сақтап қалу міндет

Жазда мал жейтін шөп жоқ дегені 
не сұмдық?! Қыста мал азығын 
қайтпек керек? Оратын не техника
мен шабатын шөп таппаған жұрттың 
сенделісін сол жаздағы тілшілік 
сапарда көргенбіз. Қыста жейтін 
азығы жоқ малды ауылдағы ағайын 
сатпақ та болған. Арам өлгенше аз 
да болса пұл болсын дегендік қой. 
Болмады бірақ. Арық малды кім сау
даласын бүгінде?!

Мал қырыла бастады өткен 
жазда. Шөлдеген арық сиырлар 
тартылған көлдің батпақты жиегін 
жағалайтын. Су ішпек. Ұйықты 
кешіп барып, тұмсығын суға малар. 
Бірақ кері қайтуға әл жоқ. Қыстан 
қоңсыз шыққан мүйіздіңнің күші 
өз денесін сүйреуге жетпей тұр. 
Балшыққа батқан күйі...

Қуаңшылық кесірінен бір Арал 
ауданының өзінде есепте бар 600 
бас мал өлімі тіркелді. Есепте жоғын 
сондағы шаруаның өзі біледі.

Төтенше жағдай һәм 
тығырықтан шығу
600 бас мал деп жай айта 

салмадық. Арал ауданы әкімдігінің 
берген мәліметіне сүйендік. Есепке 
алынған осыншама малдың өлексесі 
толықтай ветеринариялық талапқа 
сай жойылған.

Иә, былтырғы шаруаларға жай
лы тимеген құрғақшылық қысымы 
әлі ұмытыла қойған жоқ. Осыған 
орай былтыр шілде айының орта
сына таяу Аралда төтенше жағдай 
жарияланған. Мал өлімінің алдын 
алуда елді мекендерде кезекшілік 
ұйымдастырылды. Арнайы ветери
нармамандар ауру малға тегін емдеу 
жүргізіп жатты. Аш малды әурелеген 
аурудың бетін қайтаруға бұлардың 
себі жоқ дей алмаймыз.

Облыстық ауыл шаруа шылығы 
басқармасының берген мәліметіне 
тоқталсақ. Қуаң шылыққа байланыс
ты аймақ бойынша 20212022 жыл
дары қыстайтын төрт түлікті жем
шөппен қамтамасыз етудің ісшара 
жоспары бекітілген. Мал азығын 
дайындауға 114 бригада құрылыпты. 
1000нан астам адам, 170 ауыл 
шаруашылығы  техникасы осы 
шаруаның басықасында болған.

Басқарма берген есепте биыл 
қысқа 534 мың 700 бас мал түскен. 
Оған  858 мың тоннадан астам шөп, 
7,6 мың тонна сүрлем, 181,3 мың 
тонна күріш сабаны дайындалып
ты. Ал мал басына қажетті 213,6 
мың тонна жем жоспарланса керек. 
Бірақ одан 173,9 тонна жеткізілген. 
Қазір жетіспейтін осы мал азығын 
«Азықтүлік келісімшарт коорпора
циясы» ҰҚ» АҚ арқылы сатып алу 
жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде 854 
тонна бидай кебегі мен 2 мың тонна 
жемдік арпа сатып алуға тапсырыс 
беріліпті.

Бір жақсысы, аймақта мал басын
да өсім бар. Оң динамика байқалады. 
Әсіресе, сиыр мен жылқы 
басы көбейген. (Былтырғымен 
салыстырғанда сиыр 8,4, жылқы 13, 
түйе 8,3, ал қойешкі 4,6 процентке 
өскен.) Төрт түліктен алынар өнім 
көлемі жаман емес. Осыған дейін 
өңірде 34 мың тоннадан астам ет, 83 
тоннадан астам сүт өнімдері нарыққа 
шығарылыпты.

Арал ауданына оралсақ. 
Әдепкіде қысқа түсер малдың 
қамын ойлаған халыққа жәр меңке 
ұйымдастырылды. Арзан бағада 
шөп тасылып, әр ауылдарға көлікпен 
жеткізілген еді. Еріктілер орақ алып, 
көр ші аудандағы кәсіпкерлер арал
дық ағайынға тегін шөпті түсіріп 
беріп жатты. Аралдан бөлек, алты 
ауданнан көмек ұйымдастырылып, 
кешегі жылы күздің басына дейін 
шөп тасу жұмыстары тоқтаған жоқ. 
Арзандатылған шөптен бөлек, аз 
қамтылған отбасыларға да тегін мал 
азығы қарастырылды.

Қуаңшылық зардабын жоюда 
жергілікті билік те үнсіз қалмады. 
Облыс қазынасынан 250 млн теңге 
бөлінді. Оның 49,5 млн теңгесі шөп 
тасымалдайтын көлік шығындарын, 
яғни жанармайын өтеуге бөлінген. 

Бұл ауылдық округтегі жеке шаруа
шылықтардың шөп тасымалына 
заңға сәйкес үйлестірілуде дейді 
салалық басқармадағылар. Ал 
қалған 200,5 млн теңге жайылым
дар мен шабындықтарды суару, 
Арал ауданындағы Қамбаш пен 
Ақшатау көлдер жүйесін суландыру 
жұмыстарына қаралған еді.

180 күнге 
185 мың тонна
Арал ауданындағы 205 мыңнан 

астам төрт түлікке керек шөптің 
үлесі осындай. Қазір ауданға сырт
тан тасымалданған шөптің есебі 
174 мың тоннадан асқан. Өткен 
жылдан қалған 5 мың тоннаға жуық 
шөп те бар. Ал аудан территория
сынан орылғаны 41 мың  тоннадан   
астам   болып  отыр. Бұл табиғи 
шөп негізінен Қара құм, Атанши, 
Сазды, Қаратерең, Жаңақұрылыс 
және Қарашалаң ауылына қарасты 
шабындықта  шабылған.

Қуаңшылық бастала салысымен 
іске кіріскен азаматтар да жетерлік. 
Аудан орталығынан бөлек, 12 
елді мекеннен еріктілер жиналып, 
көрші Қазалы мен Қармақшының  
Жаңажолы мен Сырдария 
ауданының Н.Ілиясов және Шіркейлі 
ауылынан шөп орып, тасып алыпты. 
Бұдан бөлек, көрші облыс Ақтөбенің 
Ырғыз ауданындағы жергілікті 
шаруа шылықтармен келісе отырып, 
шабындық жерлерді оруға рұқсат 
алған. Қарақұм мен Атанши ауылы
нан шыққан 12 бригада мал азығын 
дайындау да осы өңірдің шөбін 
орғаны белгілі болып отыр.

Айтпақшы, ауыл шаруа шы
лығы басқармасы берген мәліметте 
көрсеткендей, Ырғыз бен Арал ау
даны әкімдіктері арасында жайы
лымдық жерді 5 жылға жалға алу 
жөнінде келісім болыпты. Өткен 
жылдың қыркүйегінде 15 мың гек
тар жерге меморандум жасалып, қол 
қойылған.

Қордан келген көмек 
немесе аз да 
болса саз
Аралдағы қуаңшылыққа белгілі 

кәсіпкерлер көмек қолын соз
ды дегенбіз. Белгілі меценат Бо
лат Өтемұратовтың қоры 262 млн 
теңгеден астам қаржы берген. Бұл 
қаржы қайда жұмсалды? Санамалап 
көрсек.

Алдымен аудандағы тұр мысы 
төмен отбасыларға 1331 тонна би
дай жемі таратылған. Бұған кеткен 
қаржының көлемі 144 млн теңгеден 
асады. Жергілікті жердегі қоғамдық 
кеңестің шешімімен 56 ірі қара мен 
10 басқа дейінгі уақ малы бар 5501 
отбасы осы көмекке ие болыпты.

Екіншіден, Аманөткел елді 
мекеніндегі «Аспай» су ағыт қысын 
іске қосу үшін 4 млн 237 мың теңге 

ақша бөлінген. Қазір тоспа жұмыс 
істеп тұр.

Мал азығын дайындайтын сер
вистік орталықтар құрылды. Екі 
МТЗ82.1 маркалы тракторы алы
нып, Бөген және Мергенсайдағы 
селолық тұтыну кооперативтеріне 
беріліпті. Қос техниканың құны 40 
млн теңгеге жуықтайды.

Аудан әкімшілігі ауызсу мәсе
лесін де тыс қалдырмаған. Құланды 
мен Тастүбек елді мекен деріне екі 
су таситын автокөлік алуға қаржы 
қаралған. Жалпы құны 44 млн теңге 
болатын техникалардың бірі Бела
ран ауылдық округіне табысталған. 
Екіншісі келісімшарт аясында осы 
жыл басында берілмек.

Кепкен көл, жұтаң 
жайылым немесе мал 
– бір жұттық
Сонымен жоғарыда айт қандай, 

құрғаған көл мен шаңы шыққан 
шабындық һәм жайлымдық жердің 
жайы қалай болды екен? Об
лыс қорынан бөлінген қаржының 
қауқары бұған жетті ме?

Рас, үш жыл бойы дария арнасы
нан су түспей жағалауынан жылы
стап кеткен Ақшатау мен Қамбаш 
көлдер жүйесіне көп жұмыс керек
ақ. Әзірге атқарылып жатқаны да 
жоқ емес. 7 мың гектар шабындық 
пен 9 мың гектар жайылымдық жерді 
суландыратын 8 каналды тазалау, 
қайта қазу жұмыстары басталып 
кетті. «Бектау», «Дің», «Шоларық», 
«Ералы» және «Жыланды» каналда
рын қайта аршу арқылы су жіберу 
үшін Аралдың Аманөткел ауылы 
тұсындағы «Бұрмақұлақ» арна
сы да бөгелді. Мұндағы «Аспай» 
суағытқысы іске қосылып, қазір 
Ақшатау мен Қамбаш көлдер 
жүйесіне су бара бас тады. Бүгінде 
Ақшатауға 247 млн, ал Қамбаш 
көліне 160 млн текше метр су 
түскен. Жағалауына су жақындаған 
Қамбаштың жағасына жаздыкүні 
турис тер бұрынғыдай ағылар деген 
үмітіміз де оянды осыдан кейін.

«Малдың бір жұттық» екенін 
білетін осындағы ағайын «судың 
да сұрауы барын» әбден ұғып тұр. 
Жоғарыдан дарияға түсер мол судың 
аяққа жетем дегенше сарқылып 
бітерін біледі. Сондықтан болар 
Аралдағы аудан билігі Сырда
рия суын ысырапсыз пайдалануға 
кіріскен. Одан бөлек, 49 су 
ұңғымасын есепке алып, құжаттарын 
әзірлеу жұмыстары да жүруде. 
Мұнда ең алдымен қажетті деген 15 
ұңғыманы іске қосу керектігі де ай
тылып жүр.

Қазір қыр беткейдегі Беларан, 
Құланды, Мергенсай, Сексеуіл 
және Аққұм ауылдық округінен 
5 су ұңғымасы қазылыпты. Бұдан 
бөлек, өзге де ұңғымаларды 
түгелдеу жұмыстары жүрген. Соның 
нәтижесінде 56 ұңғыма анықталып, 
иесіз мүлік ретінде мемлекет есебіне 
алынған. Сондайақ аяқсу мәселесін 
болдырмау мақсатында Ақирек 
ауылдық округіне екі, Жаңа құрылыс 
ауылына бір дана дизельді су насо
сы берілген. Бұл деректер де аудан 
әкімдігі берген анықтамадан алынып 
отыр.

Бір сүйіншілейтін нәрсе, құрғақ
шы лыққа қарсы су тапшылығын 
болдырмау мақсатында аймақта Жол 
картасы қабылданбақ. Осы аптада 
облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
су ресурстары туралы проблемалық 
мәселелер және оны шешу 
жолдарының есебін тыңдаған еді. 
Жиын онлайн форматта өтті. Облыс 
әкімінің орынбасары Бахыт Жаха
нов, табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасының 
басшысы  Бауыржан Шәменов, ауыл 
шаруашылығы басқармасының бас
шысы Талғат Дүйсебаев, ҚР ЭГТРМ 
Су ресурс тары комитетінің су ре
сурстарын пайдалануды реттеу және 
қорғау жөніндегі «АралСырдария» 
бас сейіндік инс пекциясының бас
шысы Сейілбек Нұрымбетов және 
«ҚазСуШар» РМК Қызыл орда фи
лиалы директоры Хамит Биімбетов 
атқарылған жүмыстарды баяндады. 
Сонда Бахыт Жаханов биыл «Шар
дара» су қоймасына түсіп жатқан 
судың төмен деңгейде болуына бай

ланысты егістікті сумен қамтамасыз 
етуде қиыншылық болатынын баса 
айтты.

Ең бастысы, басқосуда Сырдария
да қалыптасқан жағдайдың алдын 
алу үшін «Қызылорда облысының су 
тапшылығы жағдайында елді мекен
дерді суармалы сумен қам тамасыз 
етуге және экологиялық жағдайды 
жақсартуға бағытталған бірінші 
кезектегі жобаларды іске асыру 
жөніндегі» жол картасының жобасы 
талқыланды. Жоба аясында 2022
2025 жылдар аралығында 25 жобаны 
іске асыру көзделуде. Бұл 4 бағыттан 
тұрады. Атап айтсақ, қашыртқы суды 
қайталама пайдалану, қосымша су 
көздерін ұлғайту, сумен қамтамасыз 
етуді жақсарту, экологиялық 
сауықтыру. Аймақ басшысы бұл 
жобаларды республикалық бюджет
тен қаржыландыруды қарастыру 
және Экология, геология және 
табиғи ресурс тар министрлігімен 
тиісті жұмыс істеу керектігін айтып, 
жауаптыларға тапсырма берген еді. 

Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаев ҚР Парламенті 
Мәжілісінің отырысында былай 
деген еді. «Ауыл шаруашылығына 
ерекше  назар аудару керек. Соңғы 
жылы елімізде қуаңшылық болды. 
Былтырға қарағанда жиналған астық 
көлемі 4 миллион тоннаға кеміді. 
Бұл шикізатпен және жемшөппен 
қамтамасыз ету ісіне әсер етті. Бол
жам бойынша биыл да ахуал күрделі 
болуы мүмкін. Үкімет тұқыммен, 
жепшөппен, тыңайтқышпен қам
тамасыз ету мәселелерін және егін 
егу науқанын қатаң бақылауда 
ұстауы тиіс». 

Иә, Президентті алаңдатқан 
Маң ғыстау мен біздің аймақтағы 
құрғақшылық зардабына қарсы 
әрекет осы бастан жүзеге асуы тиіс. 
Былтырғы шөп тапшылығынан 
сабақ алуға тұрарлық дүние көп. 
Әлі де жергілікті атқарушы орындар 
қуаңшылықтан келер қиындықты 
еңсерер деген сенім бар.

Айтпақшы, Аралда кейінгі апта
ларда қар жауды. Әрі бұрынғыдай 
емес, аудан көлемін тегіс басқанға 
ұқсайды. Жергілікті жұрттың ай
туынша, былтыр қар болмағаннан 
жерде ыза да қалмаған. Жердің 
тоңы болмаған соң жарытып шөп 
шықпасы белгілі. Қардың қара жерге 
берер пайдасынан бөлек, халықты да 
қуантар қасиеті осында.

Біз «Қазгидрометтің» қыс
тағы ауа райының қандай болаты
ны туралы болжамына да жүгіндік. 
Қуаңшылықтың арты қақаған қысқа 
ұласып, шаруаларға қосымша соққы 
болмай ма деген күдікпен интернет 
парақтарын ақтарып көргенбіз. 

Сонымен, қаңтарда суық күндер 
болатыны белгілі. Әсіресе, түнгі 
уақытта термометр бағандары 
Қазақстанның солтүстік жартысында 
3540, оңтүстігінде 2230ға дейін 
түсуі мүмкін. Республика бойынша 
жауыншашын мөлшері көпжылдық 
нормадан аз және нормаға жақын 
болатын аймақтар қатарында 
елдің солтүстікбатысы, солтүстік
шығысы және Алматы облысының 
оңтүстікшығысы ғана бар.

Ал ақпанның климаттық ерек
шеліктері қаңтарға жақын. Қар мен 
боран бұрынғыдай солтүстікте бо
лады. Елдің басым бөлігінде орташа 
ауа температурасы нормаға жуық, 
республиканың оңтүстікшы ғы сында 
нормадан 1 градус жоғары бола
ды. Жауыншашын республиканың 
басым бөлігінде нормаға жуық, 
оңтүстікбатыс жартысы мен 
Орталық Қазақстанның батысын
да нормадан аз. Елдің оңтүстігі мен 
оңтүстікшығысының таулы және 
тау бөктеріндегі аудандарда норма
дан артатыны деп болжанған.

Біздің оңтүстік өңірлер үшін 
нау рыз күн жылынатын ай бол
са, ал солтүстік облыстарда қыс 
бұрынғыдай ұзаққа созылады. Нау
рызда ауа райы өзгеріп тұрады. Ауа 
температурасы күрт ауытқып, жиі 
жауыншашын жауады. Болжам бо
йынша көктемнің алғашқы айы суық 
болады дейді синоптик мамандар. 
Наурызда жа уыншашын мөлшері 
республиканың солтүстік жарты
сында және оңтүстігінде, оңтүстік
шығысында, елдің оңтүстік жар
тысында нормадан аз түсетіні деп 
болжанған.

Қуаңшылық 
қайталана ма?
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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.

2022 жылғы «Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының және 

оның орынбасарының азаматтарды қабылдау кестесі

Тегі, аты, 
әкесінің 

аты
Атқаратын 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні 
және уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан 
жері, бөлме №

Байланыс 
телефондары

Шаврова
Елена

Николаевна

Басқарма 
басшысы

Әр аптаның 
сәрсенбі, жұма 

күндері 16.00-ден 
18.00-ге дейін

Қызылорда 
қаласы, 

Бейбарыс 
сұлтан, құрылыс 

1,
№546 а бөлме

8(7242)
605420

Сыздықова 
Айнұр 

Серікқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
дүйсенбі, 
сейсенбі, 

бейсенбі күндері  
16.00-ден 18.00-

ге дейін

Қызылорда 
қаласы, 

Бейбарыс 
сұлтан, құрылыс 

1,
№546 б бөлме

8(7242)
605421

Сенім телефондары: 8 (7242) 60-54-28, 60-54-23
Электронды пошта:ufin@korda.gov.kz

2022 жылға арналған Қызылорда облысының 
ауыл шаруашылығы басқармасы басшылығының 

азаматтарды қабылдау кестесі

№ Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні 
мен уақыты

1 Дүйсебаев Талғат 
Тұрсынұлы Басқарма басшысы Дүйсенбі, жұма

сағ. 16.00-18.00
2 Тлеулеева Айнұр 

Маратқызы
Басқарма басшысының 

орынбасары
Сәрсенбі 

сағ. 16.00-18.00
3 Сәрсенбаев Қайратбек 

Әубәкірұлы
Басқарма басшысының 

орынбасары
Бейсенбі 

сағ. 16.00-18.00
4 Баимбетов Ғалым 

Орынбасарұлы
Басқарма басшысының 

орынбасары
Жұма 

сағ. 16.00-18.00

«Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі басшылығының 2022 жылдың І 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

40-11-91 
(7604)

27-01-00

Қызылорда облысының білім басқармасының 
басшылығымен жеке тұлғаларды және заңды 

тұлғаларды жеке қабылдау кестесі
Аты-жөні, тегі Лауазымы Қабылдау 

күндері
Қабылдау 

уақыты
Мекен жайы, жұмыс 

телефоны

Қасымова 
Ақзира 

Бақтыбайқызы
Басқарма 
басшысы

Айына 
екі рет 

Сағат:16.00- 
ден 18.00-ге 

дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан
к-сі, құрылыс №1 
облыс әкімдігінің 

ғимараты 340 бөлме,
жұмыс тел: 60-54-51

Бердаулетов 
Багдат 

Камбузұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Апта 
сайын 

Сейсенбі

Сағат:16.00- 
ден 18.00-ге 

дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан
к-сі, құрылыс №1 
облыс әкімдігінің 

ғимараты 340-б бөлме
жұмыс тел: 60-54-52

Момбек Ділда 
Жақыпқызы 

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Апта 
сайын 

Сәрсенбі

Сағат:16.00- 
ден 18.00-ге 

дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан
к-сі, құрылыс №1 
облыс әкімдігінің 

ғимараты 342 бөлме
жұмыс тел: 60-54-53

Бос орын 
Басқарма 

басшысының 
орынбасары

Апта 
сайын 
Жұма 

Сағат:16.00- 
ден 18.00-ге 

дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан
к-сі, құрылыс №1 
облыс әкімдігінің 

ғимараты 341  бөлме,
жұмыс тел: 60-54-54

Ескерту: Эпидемиялық ахуалға  сәйкес қабылдау онлайн және офлайн түрінде жүргізіледі.  

Айбат-айбары тау шыңындай еңселі 
ағаларымыздың бірегейі Нұрлыбай 
Ұлықбанұлын жақсы білемін деп 
айта аламын. Ауыл шаруашылығы 
саласында тонның ішкі бауындай 
етене араласып, бірлесе еңбек еттік. 
Ауыл шаршаушылығы ғана емес, 
жалпы қоғамның кез келген мәселесі 
тақырыбында әңгімеміз жарасып, 
бағытымыз үйлесім тауып келе жатқан 
сыйлас ағам.

Нұрекең – өз жері мен елін сүйіп, оған ар-
ұятымен қызмет еткен, әр сөзі мірдің оғындай, 
әр ісі дұрыстық жолындай болып шығатын адам. 
Оның көп жұмыстардың оябын тауып, түйінін 
тарқатқан адал еңбегі облыс жұртшылығына 
танымал тұлға, қайраткер атандырды.

Өткен ғасырдың 60-70-ші жыл дары Кеңес 
үкіметі, КПСС Орталық Комитеті ауыл шаруа-
шылығын өр кендетуге ерекше мән берді. Ком-
партияның тарихи пленумында суар малы егін 
шаруашылығын өркендету жайлы маңызды 
мәселе қаралып, осы саланы дамытуға орталық 
бюд жеттен қыруар қаржы бөлу үкіметке 
міндеттелді. Осы бөлінген қыруар қаржыны 
игеру, мақсатты жұмсау КСРО Мелиорация 
және су шаруашылығы министрлігіне жүк телді. 
Аталған министрліктің же текшісі мемлекет 
және партия қай раткері Е.Алексеевский еді. 
Жұ мыс бірден қарқын алды. Қазақ ССР-інде 
«Главриссовхозстрой» компаниясы құрылып, 
оның бас шылығына Д.Қонаевтың се німді серігі 
Э.Гукасян, қаржы жө нін дегі орынбасарына 
Қ.Асанов таға  йындалды. Орталық партия 
коми тетінен облыстық партия комитетінің 
екінші хатшылы ғына бұрынғы Қазақ ССР 
Су шаруашылығы министрі С.Сәрсенбаев 
жіберілді. 

Қызылорда облысында күріш ал қаптарын 
игеру ісі қарқынды қол ға алынды. Осы қыруар 
қаржы бөлінген құрылысты салуға «Риссов-
хозстрой», «Кызылорда водстрой», «Агро пром-
строй» құрылыс трестері, ондаған жылжы-
малы механикалық колонна құрылып, қызу 
жұмыс басталып кетті. Ирригациялық жә не 
мелиорациялық жұмыстарға қы руар қаржы 
бөлініп 270 мың гек тар ауыл шаруашылық 
жерлері ин женерлік жүйеге келтіріледі, жер 
тегістелді, гидротехникалық құ ры  лыстар, суару, 
қашыртқы жү йе лері, жолдар салынды. Шаруа-
шы лық орталықтары, жаңа инфра құрылымдар 
іске қосыла бас тады. Мәдениет үйлері, мек-
тептер, балабақшалар, селолық фельдшерлік 
амбураториялар, тұрғын үйлер, сүт-тауарлы 
комплекстері, машина-трактор станциялары 
са лы нып, кө ше лер асфальтталды, су, жылу жү-
йелері іске қосылды.

Тіршілік қайнап жатты. Ауыл өміріне 
орасан зор өзгеріс енді. Мыңдаған құрылысшы 
еңбек етті. Нәтижесінде облыс бойынша 
ауыл шаруашылығы өнімін өндіру күрт өсті. 
Қызылорда облысы Одақ бо йынша өсірілетін 
күріштің 25 про  центін өндіретін ырысты, кү-
ріш ті аймаққа айналды. Мал шаруа шылығы 
өнімін өндіру де қарқынды дамыды. Ауыл 
тұрғындарының тұр мысы жақсарды, табысы 
өсті.

Осындай ауқымды құрылыс жұ-
мыстарының басында білікті құ рылысшы 
Нұрлыбай Ұлықбанұлы тұрды. Ол – ауыл 
адамына аса маңызды ауылішілік құрылысқа, 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді 
инженерлік тегістеуге ора сан зор еңбек сіңірген, 
көпті көрген, білікті маман. Межеленген 
құрылыс объектілерінің жобалық-сметалық  
құжаттарына сараптама  жасау, атқарылған 
жұмыстардың осы жобалық-сметалық құжатқа 
сәй кес сапалы орындалуын бақылау, біткен 
жұмыстарды қабылдау ко миссиясының басында 
облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы 
бас тығының құрылыс жөніндегі орын басары 
Н.Ұлықбанұлы болды.      

Нұрекең шаруашылықтарды ара лап әрбір 
құрылыс нысанын көзімен көріп, кемшіліктерді 
жою жөнінде құрылысшыларға тапсырмалар 
бе ріп, олардың орындалуын қатаң ба-
қылауында ұстады. Е.Бозғұлов, Ә.Ма құлбеков, 
Е.Скатков, Ф.Фат куль динов, В.Морозов, 
Ким, Құда баев сынды құрылыс трестінің бас-
шылары Н.Ұлықбанұлының ес кертпелерін, 
тапсырмаларын мүл тіксіз орындады. 
Құрылысшылар үшін оның әрбір сөзі, кәсіби 
пікірі, негізді ескертпесі мен шыншыл бағасы 
өте маңызды болғаны сөзсіз. Өйткені қай кезде 
де өз ісін жетік білетін маманның беделі биік, 
бәсі басым болады. Нұрекең ауыл құрылысы 
саласының сардарынан бастап, генералы 
деңгейіне көте рілді.

Нұрлыбай Ұлықбанұлының ұйым-
дастырушылық қабілет-қары мын, сөзге тастай 
берік басшы, бі лікті маман екенін, бастаған 
істі аяғына жеткізгенше тыным тап пай тынын 
жұртшылық жақсы біледі. Ол мәселе шешкенде 
ешкімді ала ламады, бөліп-жармады, бәріне де 
болсын, бәрі де оңсын деді.

«Саясы жоқ бәйтерек, саздауға біткен талмен 
тең, жақсы ағаңыз бар болса, алдыңда сары 
белмен тең» дегендей, көпшілікке үлгі болған, 
елге тірек, жұртқа сая болған жақсы ағамыз 
Нұрекең 80-нің сеңгіріне шықты. 

Оның ауылдың өркендеуіне қос қан үлесі 
мен аймақтың да муында атқарған ұланғайыр 

еңбек жолына ризашылықпен қарап, мақ-
танышпен айтып отырмын. Адам ның киелі 
қасиетінің өлшемі ар тазалығы. Нұрекең өз 
арының ал дында адал, еңсесі биік, тұғыры 
мықты, айналасына тік қарай алатын қалыпта 
абыз жасына жетті.

Игілікті істері, өнегелі қызметі, жасампаз 
еңбегі елдің көз алдында. Сол қыруар 
атқарылған жұмыстың жемісін, игілігін ел осы 
кезге дейін көріп келе жатқанын айтып өттік. 
Кісілік келбетімен айналасына қа дірлі бола 
білген тұлға, ауыл жұрт шылығының алдында 
құрметі артқан қайраткер. Құрметті зейнет 
жасына жеткен Н.Ұлықбанұлын ауыл ша-
руашылық өндірісінің ардагерлері төрағалыққа 
сайлады. Қоғамдық жұмысты да абыроймен 
атқарып ардагерлер қауымына қамқорлығын 
жемісті атқарып келеді.

Өмірбаяннан аз-кем дерек айтсақ, ол 1942 
жылы 28 қаңтарда Қазалы ауданы «Коммунизм» 
колхозында, қазіргі «Бозкөл» ауылдық округінде 
дүниеге келген. 1958 жылы Жаңа Қазалы (Әйтеке 
би) кентінде №67 қазақ орта мектебін бітірген 
соң, 1958-1961 жылдары туған ауылында совхоз 
жұмысшысы болып істеді. 1961 жылы Шымкент 
қаласындағы Қазақ химия-технологиялық инс-
ти тутының құрылыс инженері фа культетіне 
оқуға түсіп, оны 1966 жылы «өндірістік және 
азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша 
бі тіріп шықты. Жолдамамен Қызыл орда 
қаласындағы «Риссовхозстрой» трестіне келіп, 
№12 ПМК-да 1967-1968 жылдары құрылыс 
шебері, прораб, бөлімше бастығы болып, 
бірнеше ғимарат құрылысын бас қарды. 1968 
жылы Қазалы аудандық ауыл шаруашылығы 
басқармасына бас құрылыс инженері қызметіне 
тағайындалды. Ал, 1975 жылы ат қарған үлгілі 
қызметтері бағаланып, оны Ауыл шаруашылығы 
минист рінің бұйрығымен облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасына бас шының құ-
рылыс жөніндегі орын басары қызметіне ауыс-
тырды.

Осы мекемеде 30 жыл құрылыс саласын 
басқарып, 2005 жылы еңбек демалысына шықты. 
Жоғарыда айт қандай, ауылдық жерлердегі са-
лынған тұрғын үйлер, мектептер, ба лабақшалар, 
су құбырлары, та ғы басқа өндірістік ғимараттар 
– Нұр лыбай Ұлықбанұлының қолтаң ба сы. 
Зейнетке шыққаннан кейін ҚР Фермерлер 
одағы Қызылорда фи лиалын 2017 жылға дейін 
басқарды. 2006 жылы ауыл шаруашылығы 
басқармасы ардагерлерінің ұсыны сымен осы 
мекеме ардагерлерінің төрағасы болып сай-
ланып, 15 жыл дан бері қоғамдық негізде 
атқарып келеді.

Ол – Қазақстанның құрметті құ рылысшысы, 
ҚР Журналистер ода ғының мүшесі. Халық 
депутаттары облыстық кеңесінің Грамотасымен, 
облыс әкімі, мәслихат хатшысының, Ауыл 
шаруа шылығы министрі нің Құрмет гра мота-
сымен марапатталды. Бір неше мерекелік ме-
дальдары бар. 

Нұрекең сүйікті жары Салтанат пен бірге 
ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, немере- 
шөбере өсіріп, тәрбиелеп отырған абыз ақсақал, 
қадірменді ата.

Аббас КАМАЛАТДИН,
Сырдария ауданының құрметті азаматы

Ауыл құрылысының сардары ҚОҒАМДЫҚ 
ТЫҢДАУЛАР ӨТЕДІ
«KAZPETROL GROUP» (КАЗПЕТРОЛ 

ГРУП) ЖШС ҚР экология кодексінің 
96-бабының талаптарына сәйкес 2022 жылдың 
28 ақпаны сағат 10.00-де және сағат 11.30-да 
ҚР, Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
Тереңөзек кенті, Әлиакбаров көшесі, Жастар 
орталығы мекен жайында «2022 жылға Таур, 
Хаиркелді, Оңтүстік-Батыс Хаиркелді, Сол-
түстік Хаиркелді, Оңтүстік Хаиркелді кен 
орындары бойынша шекті жол берілетін 
шығарындылар жобасы» бойынша ашық жи-
налыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетінін 
хабарлайды.   

Құжаттамамен https://ecoportal.kz порта-
лында, «Қызылорда облысының табиғи 
ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу 
басқармасы» ММ жергілікті атқарушы орган 
сайтынан танысуға болады. 

Барлық ескертулер немесе ұсыныстар 
қоғамдық тыңдаулар өтетін күнге дейін 3 жұмыс 
күнінен кешіктірілмейтін мерзімде бірыңғай 
экологиялық порталда, сондай-ақ Қызылорда 
қаласы, Бейбарыс Сұлтан к-сі, 1 «Қызылорда 
облысының табиғи ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасы» ММ 
мекенжайы бойынша қабылданады. Байланыс 
тел.: 8 (7242)60-53-62, e-mail: prd@korda.gov.kz

Төтенше жағдай немесе шектеу іс-шаралары 
енгізілген кезде қоғамдық тыңдаулар онлайн-
режимде өткізіледі.

Сілтеме порталда және «Қызылорда об-
лысының табиғи ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасы» ММ жер-
гілікті атқарушы орган сайтында ұсынылады. 

Қосымша ақпаратты Қызылорда 
облысы, Қызылорда қаласы, Желтоқсан 

к-сі, 12 мекенжайынан алуға болады. 
Байланыс тел.: 8-708-890-08-80.

Мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов 

Жанымбек Нурекеевич (лицензия №0000101 21.06.2005 
ж.) 2022 жылдың 9 қаңтарында қайтыс болған азамат 
Исмаилов Сайлаудың атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекен-жайға 
хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 777 271 51 48.

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

Осы жылы жергілікті маңызы бар 
автомобиль жолдары мен көшелерді 
және көпір өткелдерін жөндеуге 12,7 млрд 
теңге бөлінді. Сонымен қатар, ұзындығы 
239 шақырым жол желісін жөндеуден 
өткізу жоспарлануда. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен 
баспасөз конференциясында облыстық 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасының басшысы Мұрат Тілеуімбетов 
айтты.

– Биыл «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында 
облыстық және аудандық маңызы бар ұзындығы 183 
шақырымды құрайтын 34 жоба жүзеге асырылады. 
Соның ішінде ең маңыздысы – 9 көпір өткелі. Барлық 
жобалардың 18-і жаңа, ал қалған 16-сы 2021 жылдан 
өтпелі. Нәтижесінде, облыстық және аудандық 
маңызы бар жолдардың жақсы және қанағаттанарлық 
индикаторлық көрсеткішінің үлесін 82%-ке жеткізу 
жоспарланған.  Ал, «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы 
бойынша Арал, Жалағаш, Сырдария және Шиелі 
аудандарының бірқатар ауылдарының көшелеріне 
орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі», – деді 
басқарма басшысы.

«СБ» ақпарат

БРИФИНГ

Жол жөндеу жұмыстары 
жалғасуда

Осы ретте аталған хабар-
ландыруға төмендегідей өз-
ге ріс тердің енгізілгендігін 
ха  бар  лаймыз. Әлеуметтік кәсіп-
кер лік ті зіліміне енгізу үшін 
құ жаттар қабылдау мерзімі 
2022 жыл дың қаңтар айының 
24-ін қоса алғандағы мерзімге 
ұзартылғанын хабарлайды. 

«Әлеуметтік кәсіпкерлік» 
мәртебесін 4 (төрт) санат-
та айқындалған халықтың 
әлеуметтік осал топтарының 
адамдарын жұмыспен қамтуға 
ықпал ететін және халықтың 
әлеуметтік осал топтарының 
азаматтарына арналған тауар-
лар өндіру, жұмыстар орындау, 
қызметтер көрсетуді жүзеге асы-
ратын кәсіпкерлік субъектілері 
ала алады.

4 (төрт) санаттың бірінің 
параметрлеріне сәйкес келген 
жағдайда, кәсіпкерлік субъек-

тілері әлеуметтік кәсіп керлік 
субъектілерінің ті зіліміне енгізу 
үшін Қызыл орда облысының 
кәсіп керлік және туризм 
басқармасына өтінім бере алады.

Қосымша ақпарат алу 
үшін Қызылорда облысының 
кәсіпкерлік және туризм 
басқармасына жүгінуге болады.

Мекен жайы: Қызылорда 
қаласы, Қорқыт ата көшесі, 123, 
«Бизнеске арналған Үкімет» 
ғимараты, 2-қабат, 213-кабинет. 
телефон 8 /7242/ 40 10 59.

Өтініш нысанын және әлеу-
меттік кәсіпкерлік субъек-
ті лерінің тізілімін жүргізу 
қағидаларын кәсіпкерлік және 
туризм басқармасының сайты-
нан жүктеуге болады.

h t t p s : / / w w w . g o v . k z /
memleket/entities/kyzylorda-
tourism?lang=kk

Кәсіпкерлер 
назарына!

Бұған дейін Қызылорда облысының кәсіпкерлік және 
туризм басқармасының gov.kz ресми сайтында кәсіпкерлік 
субъектілерін әлеуметтік кәсіпкерлік тізіліміне енгізу 
үшін құжаттар қабылдау жөнінде хабарландыру берілген 
болатын.
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қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

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

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

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) 
«Сапа менеджменті жүйелері» талаптарына 
сәйкес KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен 
сертификатталған. Авторларға қаламақы тапсы-
рыс  бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және 
 қайтарыл майды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 26083         Тапсырыс №94

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

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.

b

«ПҚҚР» АҚ   Қазақстан Респуб ликасы 
Экологиялық кодексінің 96-бабының та-
лаптарына сәйкес 2022  жылғы 10  наурыз 
күні сағат 10.00-де Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы, Қазбек би көшесі  
№13  мекенжайында, «Қоршаған ортаны 
қорғау» бөлімі – «Құмкөл кен орнының 
Оңтүстік-Шығыс бөлігіндегі №133, 
333,1020, 2106, 2107, 2108, 3019, 4020 
ұңғымаларға кіреберіс жолдар» жұмыс 
жобасы бойынша қоршаған ортаға әсерді 
бағалау (ҚОӘБ) ашық жиналыс  түрінде 
қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабар-
лайды.

Жобалық құжаттама пакетін Бірыңғай 
экологиялық порталда, сондай-ақ ЖАО  
https://www.gov.kz/memleket/entities/
kyzylordatabigat сайтында  танысуға  бо-
лады.

Барлық ескертулер мен ұсыныстар 
https://ecoportal.kz/ Бірыңғай эколо-
гиялық порталында,сондай-ақ  zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com, sa-
saraptama@mail.ru қоғамдық тыңдаулар 
өтетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен 
кешіктірмей қабылданады.

Қатысушыларды тіркеу жеке басын 
куәландыратын құжатты көрсеткеннен 
кейін жүргізіледі.

Төтенше жағдай немесе шектеу 
шаралары, оның ішінде карантиндік, 
әлеуметтік, табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлар енгі зілген 
жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн 
режимінде өткізіледі.

Шақыру сілтемесі: https://us04web.
zoom.us / j /79657322610?pwd=kcJI_
gUwdWYGW_3yU4TyfV59uaGxZ.1

Конференция ID: 796 5732 2610
Кіру  коды: 3PZLdb
Белсенді сілтеме Бірыңғай эколо-

гиялық порталда және ЖАО https://www.
gov.kz/memleket/entities/kyzylordatabigat  
сайтында ұсынылады.

Қосымша ақпаратты Қызылорда об-
лысы, Қызылорда қаласы, Желтоқсан  
қөшесі 120 және телефон 87054675015 
арқылы алуға болады.

Іс-шараның бастамашысының өкілі – 
Мырзабеков  Ж. 87770040163.

Жобалаушы – «Сыр-Арал Сараптама» 
ЖШС. Усерова Ж. 87054675015.

08.07.2011 жылғы № 01402Р лицензия 
Қазақстан Республикасы Қоршаған орта-
ны қорғау министрлігімен берілген.

***
«ПҚҚР» АҚ   Қазақстан Респуб ликасы 

Экологиялық кодексінің 96-бабының та-
лаптарына сәйкес 2022  жылғы 10  наурыз 
күні сағат 15.00-де Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы, Қазбек би көшесі  
№13  мекенжайында, «Қоршаған ортаны 
қорғау» бөлімі – «Қарабұлақ кен орнының 
ПС-35/6 дизельдік электр станциясын ор-
нату» жұмыс жобасы бойынша қоршаған 
ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) ашық жи-
налыс  түрінде қоғамдық тыңдаулар 
өтетіндігін хабарлайды.

Жобалық құжаттама пакетін Бірыңғай 
экологиялық порталда, сондай-ақ ЖАО  
https://www.gov.kz/memleket/entities/
kyzylordatabigat сайтында  танысуға  бо-
лады.

Барлық ескертулер мен ұсыныстар 
https://ecoportal.kz/ Бірыңғай эколо-
гиялық порталында,сондай-ақ  zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com, sa-
saraptama@mail.ru қоғамдық тыңдаулар 
өтетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен 
кешіктірмей қабылданады.

Қатысушыларды тіркеу жеке басын 
куәландыратын құжатты көрсеткеннен 
кейін жүргізіледі.

Төтенше жағдай немесе шектеу 
шаралары, оның ішінде карантиндік, 
әлеуметтік, табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген 
жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн 
режимінде өткізіледі.

Шақыру сілтемесі: https://us04web.
zoom.us/j/75846707719?pwd=4CbYKjBvH
AI9we3weY581OMCqnuV2c.1

Конференция ID: 758 4670 7719
Кіру  коды: z0q6Qm
Белсенді сілтеме Бірыңғай эколо-

гиялық порталда және ЖАО https://www.
gov.kz/memleket/entities/kyzylordatabigat  
сайтында ұсынылады.

Қосымша ақпаратты Қызылорда об-
лысы, Қызылорда қаласы, Жел тоқсан  
қөшесі 120 және телефон 87054675015 
арқылы алуға болады.

Іс-шараның бастамашысының өкілі – 
Мырзабеков  Ж. 87770040163.

Жобалаушы – «Сыр-Арал Сараптама» 
ЖШС. Георгица О. 87776629907.

08.07.2011 жылғы № 01402Р лицензия 
Қазақстан Республикасы Қоршаған орта-
ны қорғау министрлігімен берілген.

***
«ПҚҚР» АҚ   Қазақстан Респуб ликасы 

Экологиялық кодексінің 96-бабының та-
лаптарына сәйкес 2022  жылғы 10  нау-
рыз күні сағат 11.00-де Қызылорда об-
лысы, Қызылорда қаласы, Қазбек би 
көшесі  №13  мекенжайында, «Қоршаған 
ортаны қорғау» бөлімі – «Құмкөл кен 
орнындағы мұнай мен газды жинау 
жүйесін жаңғырту» жұмыс жобасы бой-
ынша қоршаған ортаға әсерді бағалау 
(ҚОӘБ) ашық жиналыс  түрінде қоғамдық 
тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды.

Жобалық құжаттама пакетін Бірыңғай 
экологиялық порталда, сондай-ақ ЖАО  
https://www.gov.kz/memleket/entities/
kyzylordatabigat сайтында  танысуға  бо-
лады.

Барлық ескертулер мен ұсыныстар 
https://ecoportal.kz/ Бірыңғай эко-
логиялық порталында,сондай-ақ  zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com, sa-
saraptama@mail.ru қоғамдық тыңдаулар 
өтетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен 
кешіктірмей қабылданады.

Қатысушыларды тіркеу жеке басын 
куәландыратын құжатты көрсеткеннен 
кейін жүргізіледі.

Төтенше жағдай немесе шектеу 
шаралары, оның ішінде карантиндік, 
әлеуметтік, табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлар енгі зілген 
жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн 
режимінде өткізіледі.

Шақыру сілтемесі: https://us04web.
zoom.us/j/78208566854?pwd=ueW6WTi2
Xp0WpIltCYbhYIo0jcMYBc.1

Конференция ID: 782 0856 6854
Кіру  коды: tXP6nP
Белсенді сілтеме Бірыңғай эколо-

гиялық порталда және ЖАО https://www.
gov.kz/memleket/entities/kyzylordatabigat  
сайтында ұсынылады.

Қосымша ақпаратты Қызылорда об-
лысы, Қызылорда қаласы, Желтоқсан  
қөшесі 120 және телефон 87054675015 
арқылы алуға болады.

Іс-шараның бастамашысының өкілі – 
Мырзабеков  Ж. 87770040163.

Жобалаушы – «Сыр-Арал Сараптама» 
ЖШС. Георгица О. 87776629907.

08.07.2011 жылғы № 01402Р лицензия 
Қазақстан Республикасы Қоршаған орта-
ны қорғау минис трлігімен берілген.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» 
мемлекеттік мекемесінің ұжымы мемлекеттік аудит бөлімінің 
бас иниспектор-мемлекеттік аудитор Сейтпанов Нұрлан 
Қалдыбайұлына ағасы

Абай Қалдыбайұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
 айтады.

№ Маршрут атауы Бір жолаушыға 
арналған тариф, 

теңге
1 Қаратерең ауылы - Әйтеке би кенті 500
2 Т. Көмекбаев ауылы - Қызылорда қаласы 800
3 Жалағаш кенті - Жосалы кенті 350
4 Аққыр ауылы - Қызылорда қаласы 500
5 Жаңадария ауылы - Қызылорда қаласы 400
6 Іңкәрдария ауылы - Қызылорда қаласы 380
7 Тұрсынбай датқа ауылы - Қызылорда 

қаласы
300

8 Ортақшыл ауылы - Қызылорда қаласы 400
9 А. Тоқмағанбетов ауылы - Қызылорда 

қаласы
300

Қызылорда облысы әкімдігінің 2021 жылғы 
8 қарашадағы  №400 қаулысымен бекітілген

Қызылорда облысы бойынша жолаушыларды 
әлеуметтік мәні бар тұрақты тасымалдау 

тарифтері

АДАМ ЗАҢЫ 

Таңдайда – ақиқаттың қышқыл дәмі,
Маңдайда – көз ұнатпас ұсқын кәрі.
Еркіндігін ертеңі егеленген,
Менiң кеудемдегi жан – құстың жаны.

Қанатымды қаға алмай желмен есіп,
Түрме салды жаныма төр мен есік.
Сұм дүниені сүймеске амалы жоқ,  
Құм дүниені өтер ме пенде кешіп?

Омыраулап көңiлдiң талма шағы,
Орғыл құмның көзiнен жол қашады.
Алла құсты сүйгесiн орман жасап,
Құсты сүйген адамдар тор жасады.

Адам заңын әділ деп біліпсің бе,
Жаратқанның жолы бар дұрыс түрде.
Құстың тілі сөйлейді бақ ішінде,
Желдің сөзі жүреді құм үстінде...

ҚАЙРАН...

Барға – жомарт, жоққа – ғаріп,
Көрсін басым сорынан.
Қара шашым кетті ағарып,
Қу тірліктің қорынан.

Қайран көңіл, сен мені кеш,
Сүйретіліп сау жүрмін.
Тұзым жеңіл, еңбегім еш,
Дуасы жоқ аузымның.

Сенен күнә айырмаған,
Жалған өмір жазалы ол.
Нұқ кемесі қайырлаған,
Қазығұрттай таза жер.

Кетті ауылдың үлкендері,
Хәм әкетті үлгісін.

Жұбатпаған бір пендені,
Жақсы көрмек кімді ішің?

Жазуың бір маңдайменен,
Қайтер екем, ол заңды?
Қиыстыра алмай келем,
Қиратып ап қағбаңды...

АУЫЛҒА  АҚТАЛУ 

Есеңгіреп қалыпсың, есіл ауыл,
Қайыры жоқ мендейдің несі бауыр?
Қошын көрген тірліктің біреу бар ма,
Тосын келген кеселдің кесімі ауыр.

Жерім-ай, қадірі мен нарқы қашқан,
Өлім-ай, жоқ-жітіктің артын ашқан.
Мен білер өкіметтің өзі мұқтаж,
Шенділер шапағаты тәркі бастан.

Ақ май-ай, алақандап бай асатқан,
Түтінім қисық ұшты қай ошақтан?
Зауалын тарттым ненің, заманым-ай,
Жауабын таба алмадым саясаттан.

Жамалына қарайтын хан қызығып,
Мектеп жеңді жеңгемді жалғызілік.
Мәңгілік ел дегенді түсінеді,  
Өмір сүрер адамдай мәңгі жүріп.

Қарайлайсың жолыма, қара бала,
Қапалысың қайтейін, жан ағаңа.
Бір айқара аша алмай құшағымды,
Құдай пана, күн кештік ара-дара.

Қол ұшын бере алмадым, жамағатым,
Молдаң жүр жоғалтып ап кәраматын.
Көне басқа көпіртіп жыр оқимын,
Өлең ақша болмайды дәрі алатын.

Іркілем ісім құрғыр мандымай түк,
Жазамын жара түскен жанды қайтіп?
Өтіндім кімнен нені, бұл да жұмбақ,
Отырмын өзіме өзім әңгіме айтып...

2022. ҚАРАЛЫ ҚАҢТАР

Көше бойы көп тобыр,
Көрінбейді бетте нұр.
Шептегілер шабынып,
Шеткерілер текке жүр.

Аңғал жұртты пана ғып,
Алға шықты алалық.
Басу айтар бірі жоқ,
Бас жарылып, қан ағып.

Содыр ойы дөп түсті,
Сойқандатып кетті істі.
Жарылғыштар тіл қатып,
Жас балалар оққа ұшты.

Зар жыладым,
«Жетер!» деп,
Зәулім үйге от өрлеп.
Кектенбейтін бір жаққа,
Кетіп қалсам ба екен деп.

Құрбандығым бұл күнім,
Қайда кетем, құлдығым? 
Отаныма байланған,
Оратылып кіндігім... 

ӨТКЕН КҮН

Салт еді бір құрт түскен қоғамдағы,
Сұмпайлар сұлуларды көп алдады.
Босағада бозарып бір қыз қалды,
Кемпірді аттап кете алмай, обал-дағы.

Екі кісінің бірі өлер көп егестен,
Картоп мұрын езілді төбелестен.
Үйге келдім деп ойлап удай болып,
Молаға қонып қалған мен емес пе ем?

Отыз күн уәдемен қоректеніп,
Бір айда бір байыдым,керек болып.
Әкеме парызымды өтегендей,
Кафеге қарызымды төлеп беріп.

Түн қатып қара көзді ұрын құшып,
Жүргенмін жыным қысып, жырымды ішіп.
Қаншама рет қағылдым сыбағамнан,
Төрелердің алдында тілім қышып.

...Алпыстағы ақынның жыры осы ма,
Мақтанғанды кім көрген күнәсына.
Ақымақ бас аяққа мініп алып, 
Өтіпті-ау қайран күнім, рәсуа!

Нұқ кемесі қайырлаған көңілім
Талантты ақын, журналист «Сыр 

бойы» газетінің бөлім басшысы Дүйсенбек 
Аяшұлы асқаралы 60 жасқа толды. Ол 
поэзия патшалығының табалдырығын 
аттаған кезінде: 

– Жә, көңіл ғой, алыспен жуық жүрер,
Жаным жүдеп қалмасын, суып жігер,
Осындай бір сәттерде сардар өлең
Сәулеленіп санадан туып жібер,
Болмаса, мені өзіңнен қуып жібер...– 

деп жазған екен. Содан бері өлең деген 
сырлы әлемнің төріне озып, қатпар-
қатпар қазынасын жиып келеді. 

Өмірдің асқар белесіне көтерілген 
әріптесімізге шығармашылық өрлеу 
тілей отырып, жаңа өлеңдер топтамасын 
оқырман назарына ұсынып отырмыз.

– Анамның өмір сүру сал-
ты дұрыс емес. Оған қатты 
көмектескім келеді.

– Қалай көмектескің келеді 
сонда?

– Дұрыс өмір сүруді 
үйреткім келеді.

– Ал өзің?
– Маған не бопты?
– Сіз дұрыс өмір сүріп 

жүрсіз бе?
– Менің не қатысым бар? 

Әңгіме анам туралы.
Боямасыз шындық. Ашық 

түсті киімдегі жас әрі әдемі 
әйел. Қолында жалт-жұлт ет-
кен білезік. Анасының өмір 
сүру салты дұрыс емес екен. 
Онда бәрі бар, санаторийге 
жолдама да алып берген. Бірақ 
өзі барғысы келмейді.

– Одан да саяжайға ба-
рып, картоп еккісі келеді. 
«Керегінше сатып ал, ақша 
берейін» деп мың рет айттым. 
Құрбылары да өзі сияқты. 
Немерелерін ғана айтып оты-
рады.

– Сонда олар не туралы 
әңгімелесуі керек?

– Рухани даму жағын ойла-
уы керек қой.

– Сіз?
– Тағы мен бе?
– Өзіңіз туралы айты-

ңызшы.
– Мен журфак бітіргенмін.
– Ал анаңыз?
– Оқымаған.
– Әкеңіз?
– Оны ешқашан көрген 

емеспін.
– Сонда анаңыз сізді 

жалғыз өзі өсірген ғой?
– Әжем екеуі.
– Сіз қалай өстіңіз?
– Анам үшін үнемі ұяла-

тынмын. Біз өте кедей болдық. 
Жаз шықса саяжайға тартамыз.

– Картоп егу үшін бе?
– Жеміс те жинайтынбыз. 

Басқа қыздар жемісті жесе, 
біз сататынбыз. Бәрі соған 
күлетін. Мен теңізге оныншы 
сыныпта ғана бардым.

– Сіз не істейтін едіңіз?
– Маған «оқы» дейтін. Тек 

оқуға ден қойғандықтан ба, 
жігіттермен араласа қоймадым.

– Сіздің мәселеңіз онда 
емес. Анаңыздың сіз үшін 
қаншама бейнет кешкенін 
білмейсіз.

– Солай ма, не істепті сон-
да? Бәрін өзім істегенмін.

– Оқуыңыздың ақысын кім 
төледі? Сіз аш қалмас үшін 

кім картоп екті? Мектепке 
баруыңыз үшін жеміс сатқан 
кім? Білуімше, балалығыңыз 
тоқсаныншы жылдар тұсында 
өтті ғой? Ол кезді жақсы 
білемін. Қиын уақыт еді.

– Сіз тек материалдық 
жағын айтып отырсыз. Мәсе-
ленің рухани жағы да бар. 
Достық! Сенім!

– Жағдайың жақсы бол-
са, достық пен сенім туралы 
айту оңай. Балаңды асырай-
тын шамаң болмаса, көрер 
едім. Сіздің анаңыз қолдан 
келгеннің бәрін істеді. Қазіргі 
деңгейге жетуіңіз соның 
арқасы. Иә, оған қиын. Басқаша 
қалай өмір сүру керегін ол 
білмейді. Сөзіңізге қарағанда 
ол мақсатына жеткен сияқты. 
Одан кейінгісі сізге байланыс-
ты.

– Нені айтасыз?
– Ойланып көріңіз.
Университетте психфак-

та оқып жүргенімде мұғалім: 
«Ата-ананыкі ешқашан дұрыс 
емес, бірақ қандай өмір сүру өз 
қолыңда. Бұл таңдау мүмкіндігі 
ата-анаңыздың арқасы», – деп 
еді. Біздің ата-аналарымыз 
өте қарапайым өмір сүрді. 
Мен балалық шағымды жақсы 
білемін. Анам мен әжем киімді 
қолмен жуатын. Әке-шешем 
жарты жылдап айлық алмаған 
кездер болды. Қыста кар-
топ пен саяжайдан жиналған 
консервіленген көкөністен 
басқа ештеңе жоқ еді. Мек-
тепте ауыстырып киетін 
аяқ киімім ұрланғанда анам 
жылаған. Жаңасын алатын 
ақша болған жоқ.

Ата-аналарымыз біз үшін 
бәрін істеді. Балаларымыз 
бізден жақсы өмір сүрсе екен 
деді. Иә, өмір сүру салтын 
сынап отырсың. Біз солай ой-
лаймыз. Бірақ санаторийге ба-
рып, музей аралап, саяхат жа-
сауымыз, өзімізді дамытатын 
кітап оқуымыз сол кісілердің 
еңбегімен келді. Әке-шешеміз 
өздерінің маңдай тері сіңген 
картоп егістігінде жүріп те 
бақытты болуды үйренді.

Біздің мақсат – өзгелердің 
еңбегін құрметтеу. Әуелі 
құрметтеу. Сосын алғыс 
білдіру. Сол арқылы ғана аяққа 
тұрамыз.

Елена ПАСТЕРНАК
Аударған: 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»

Анам 
мен үшін 
не істеді?


