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Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы» 

БауырКүш біріксе, 
күрес жеңілдейді

• Ынтымақ түбі – 
игілік.

• Саусақ бірікпей,
ине ілікпейді.

• Көшуден бұрын,
Керуен басыңды

сайла.
Қарыз алудан бұрын,
Береріңді ойла.

ХАЛЫҚ және НАРЫҚ ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Осыдан біраз уақыт бұрын 
Президент Қазақстандағы тұр
мысы төмен отбасылардың проб
лемалық несиесін кешірді. Ке
шіріп қоймай, оның бір реттік 
шара екенін баса айтты. Бірақ өмір 
ағымында өзгеріс жоқ, несие тиегі 
толассыз ағылып жатыр. 

Цифрларды сөйлетіп көрейік. 
2021 жылдың қыркүйек айындағы 
статистика мәліметінше Қазақ
стандағы экономика салалары 
бойынша несие қарызының қал
дығы шамамен 344 трлн теңгені 
құрайды. Ал енді сараптама жасап 
көріңіз, осы несие қалдығының 
86,4 проценті немесе 297 трлн 
теңгесі – біздің айтып жүрген 
тұтыну мақсатындағы несие. 
Әлгі процентті жіліктей берсеңіз 
түсіндіре алмайтын, таусылмай
тын түйткілдерге тап боласыз. 

Бірақ айналып өте алмай
тын бір шындық бар. Сол не
сие қалдығының 2,2 проценті 
ғана өнеркәсіп, 0,8 проценті 

ауыл шаруашылық, 2,3 проценті 
құрылыс саласын қамтиды. 
Сау даның үлесі – 6,9 процент. 
Статис тика мәліметтерінде әлгі 
86 процент несие қалдығы жеке 
кәсіпкерлік, өнеркәсіп емес сала 
деп тайға таңба басқандай анық 
етіп көрсетілген. 

Одан да зорын айтайық, бұл 
– Қазақстанды ғана емес, бүкіл 
әлемді қамтып отырған дерт. Ат 
төбеліндей аздаған топ шындығын 
айту керек, оңай ақша табу жо
лына көшті. Барлығы да ауадан 
ақша жасағысы келеді. Бірақ эко
номиканы көтеретін саланың бірі 
– материалдық игілік. Жай сөзбен, 
ескі тілмен түсіндіргенде, кәдімгі 
зауыт, фабрикалар. Әрине, кеңес 
ұғымындағы фабрикалар емес, 
кәдімгі әлемдік нарықта өнімі 
сұраныс табатын өндіріс, әзірге 
бұл бағыттағы жұмыс қарқыны 
біз күткендегіден төмен екені 
алаңдатады. 

Ісшараға Қазақстан Прези 
дентінен бөлек, ҚХР Төр
ағасы Си Цзиньпин, Қыр
ғызстан Президенті Садыр 
Жапаров, Тәжікстан Пре зи
денті Эмомали Рахмон, Түрік
менстан Президенті Гурбан
гулы Бердімұхамедов және 
Өзбекстан Президенті Шавкат 
Мирзиёев қатысты.

Қазақстан Президенті 
сөйлеген сөзінде Қытай 
басшысының осындай маңызды 
әрі дер кезінде қолға алынған 
ісшараны өткізу туралы баста
масына ризашылығын білдірді.

– Біз бірнеше ғасырдан 
бері тарихи қарымқатынас 
орнатып келеміз. Тату көрші 
болғанымызды және өзара 
тиімді ынтымақтастықтың 
осындай табысты тәжірибесін 
шын жүректен бағалаймыз. 
Құрметті Төраға Си Цзинь
пин, Сіздің беделді және тиімді 
басқаруыңызбен Қытай Халық 
Республикасы өзінің дамуын
да таңғаларлық жетістіктерге 

жетті. Қытай қазір өрлеудің 
барлық негізгі көрсеткіштері 
бойынша әлемдік көшбасшылар 
тобына кіруге лайық, – деді 
Мемлекет басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев Қа
зақ  станҚытай ынты мақ тас  ты
ғының зор қарқын ды лы ғымен, 
жоғары сенімге және шынайы 
тату көр шілікке негіз делуі мен 
ерек шеленетінін атап өтті.

– Бүгінде екіжақты сау
да жаңа рекордтық деңгейге 
жетіп отыр.  Өткен жылдың 
11 айының қорытындысы 
бойынша бұл көрсеткіш 17 
миллиард долларға дейін жет
кен. Қытайдың Орталық Азия 
елдеріне құйған 40 милли
ард доллар инвестициясының 
жартысы Қазақстанға тиесілі. 
Сондықтан біздің еліміздің 
Қытайға аймақтағы ең ірі сауда
инвестициялық серік тес атануы 
заңды, – деді Президент.

Президент шетелдік ин
весторларды, оның ішінде 
қытайлық серіктестерін одан 

әрі жанжақты қолдауға мүдделі 
екенін жеткізді.

– Қазіргі кезде Қазақстан 
Үкіметі инвесторларға барын
ша қолайлы жағдай жасауға 
бағытталған жаңа инвес
тициялық саясат әзірлеуде. 
Мұндай саясат – Қазақстанның 
жаңа эконо микалық бағ дары
ның ажырамас бөлігі, – деді 
Мемлекет басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев 
энергетика саласындағы өзара 
ықпалдастықтың және инфра
құрылымдық, оның ішінде «Бір 
белдеу – бір жол» мегажоба
сы аясындағы жобаларды іске 
асырудың стратегиялық сипа
тын атап өтті. Президенттің 
айтуынша, өткен 30 жылдың 
ішінде Орталық Азия 
мемлекеттері тату көршілікке 
және бірбіріне тұрақты қолдау 
көрсетуге негізделген шынайы 
ынтымақтастық орната алды.

Мемлекет басшысы Қытай
дың БҰҰ Қауіпсіздік Кеңе
сінің тұрақты мүшесі ретінде 
еуразиялық кеңістікте бейбіт
шілікті, қауіпсіздік пен ілгерілеу 
ісін нығайтуда маңызды рөл 
атқаратынын айтты. Бұл, 
әсіресе, терроризм, экстремизм 
және трансұлттық қылмысқа 

қарсы күреске байланысты. Бұл 
ретте, ҚасымЖомарт Тоқаев 
биылғы қаңтар айының ба
сында елімізге лаңкестердің 
асқан қатыгездікпен шабуыл 
жасағаны туралы айтты.

– Мемлекет, ұлт ретінде бұл 
қайғылы оқиғадан сабақ алдық 
және тез арада қалпымызға 
келетініміз сөзсіз. Қазіргі кез
де мемлекеттік басқару ісін, 
ұлттық қауіпсіздік жүйесін 
және экономикалық саясатты 
қайта форматтау және рефор
малау бағытында барынша 
жұмыс жүргізілуде. Осылай
ша жаңа Қазақстан құру ісіне 
кірісіп кеттік, – деді Қазақстан 
Президенті.

Мемлекет басшысы Ор
талық Азияның зор әлеуетін 
ашуға бағытталған жаңа ше
шімдер мен тетіктерді іздеу 
мәселесіне ерекше мән берді. 
Президенттің айтуынша,  соң
ғы жылдары өңіраралық 
ынтымақтастық жаңа әрі са
палы деңгейге көтерілді және 
мемлекеттердің қарқынды және 
сенімді диалогы, оның ішінде 
тұрақты консультативті кезде
сулер форматындағы шаралар 
негізгі рөл атқарады.

 

СЕРІКТЕСТІК СЕРПІНІ
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия 

елдері мен Қытай арасындағы дипломатиялық қатынастардың 
30 жылдығына орай бейнебайланыс режимінде «Орталық Азия – 
Қытай» саммитіне қатысты.

Несие кешірімі 
туралы мәселе
неге жиі көтеріледі?

Бұл қазір қазақстандықтар үшін өткір проблемаға айналды. 
Кейде біздің әлемдік өркениет қабылдаған нарық экономикасы 
заңдылығымен емес, әлдебір басқа дүниеде өмір сүріп жатқан 
сияқты көңіл-күйде болатынымыз неліктен? Көшеге дабыл 
қағып шықсақ, несие кешірімі туралы талап ететін болдық. 
Тіпті бұл үйреншікті құбылысқа айналды.

Абыржы – көктем мен күзгі дария 
суының тасуынан пайда болған сөз. Әсіресе, 
көктемгі сең жүру уақытында дарияның 
арғы бетіндегі әлгінде айтқан көп ауыл ау
дан орталығына қатынай алмайтын. Өйткені, 
«Әлсейіт» қалқымалы көпірі уақытша алына
тын.  Сондағы диалог мынадай.

– Әй, «Әлсейіттен» не хабар?
– Мұз әлі жүріп жатыр дейді ғой.
– «Қарлаңды» да алып тастап па?

– Иә, автобустар «Басықарамен сандалып 
жүргенге ұқсайды...

Осылай абыржыған ауыл адамдары бұл 
уақытты «абыржы» демей, не десін?!

Расы сол, тура барар жолыңдағы көпір 
қайықтан құралса, қаупі көп. Оны жергілікті 
халық әбден біледі. Әрі әбден зәрезап 
та болған. Қуаныштысы, үш жыл бұрын 
«Әлсейіт» көпірі пайдалануға берілді.

Ал биыл Қазалыдағы «Қарлаң» 

учаскесіне көпір салынады. Аудандық 
маңызы бар «ҚазалыҚожабақыБозкөл
Кәукей» автомобиль жолының 16ша
қырымында орналасқан учаскеде Сырда
рия өзені арқылы темірбетонды көпір салу 
үшін жобасметалық құжаттары әзірленген 
болатын. Бүгінде мемлекеттік сараптама 
қорытындысы алынған құрылыстың жалпы 
құны  4 жарым млрд теңгеге жуықтап отыр.

Қызылқұмға барар жолдағы қалқымалы 
көпірден құтылатын күн жақындап келеді. 
Дарияның арғы бетінде орналасқан Қаза
лының «Бірлік», «Өркендеу», «Тасарық», 
«Лақалы», «Қожабақы», «Бозкөл, «Кәукей» 
сияқты ауыл халқы мұны көп жылдан 
бері күтіп жүргені де шындық. Енді елді 
мекендегілердің көктем мен күзгі абыр
жыда қиындық көрмейтіні қуантып тұр. 
Ал экономикалық тиімділігі жағынан, 

өзеннің арғы бетіндегі егістік және балық 
шаруашылығын дамытуға оң септігін 
тигізетіні сөзсіз. Сондайақ, қауіпсіз 
және тұрақты көлік қатынасымен қатар 
медициналық жедел жәрдем көрсетуге де оң 
әсерін бермек.

– Көптен бері түйткіл болып келген 
«Қарлаң» учаскесіне темір бетонды көпір 
құрылысын салу мәселесі оң шешімін тапты. 
Биылғы жұмысына республикалық бюджет
тен 500 млн теңге бөлініп отыр.  Тағы да 1 
млрд теңге қаржы бөлу қарастырылуда. Ақпан 
айынан құрылыс жұмыстары басталатын бо
лады, – дейді облыстық жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары басқармасының 
басшысы Мұрат Тілеуімбетов.   

Сырдария өзені үстіне түсетін көпір 
ұзындығы 250 метрге жуықтайды. Ені 13 
метр, жолы екі жолақты болмақ. Бұған дейін 
құрылысын бастау үшін республикалық 
бюджеттен қаржы бөлініп, салалық басқарма 
тарапынан мемлекеттік сатып алу конкур
сы жарияланған еді. Қазір жеңімпаз бо
лып «Стандарт Ойл КЗО» ЖШС танылған. 
Бүгінде мердігер мекемемен келісімшарт 
жасалып жатқан көрінеді. 

Қазалы ауданы әкімдігі берген мәліметке 
сүйенсек, қазірдің өзінде құрылысқа қажетті 
саз топырақ алатын орын белгіленіп, 
тиісті заңнамаларға сәйкес құжаттандыру 
жұмыстары басталған. 

Қазалы ауданы

АБЫРЖЫ 
немесе «Қарлаң» жайлы қуантарлық хабар
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Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы» 

Қазалыдан әрі жатқан, дұрысы, дарияның арғы жағындағы «Майдакөл», 
Ү.Түктібаев, Бекарыстан би, сондай-ақ Аралдың «Қызылжар», «Шөмішкөл», 
«Жаңақұрылыс», «Қаратереңінде» тұратын әр адамның санасында «абыржы» 
деген сөз әбден қашалып қалған. Ол не еді десеңіз, біз де тарқатып көрейік.

Орман қорын 
сақтап қалу маңызды

Ақ Олимпиада 
алауы жағылады

Бұл ретте Президент ҚасымЖомарт 
Тоқаев қоғамдық кеңестердің жұмысын 
тиімді трансформациялау ісін қолға алуды, 
қоғамдық кеңестерді Ұлттық сенім кеңесі 
іспетті халықтың нақты мәселелерін ше
шуде институттың ашықтығын, дербестігі 
мен транспаренттілігін қамтамасыз ету бо
йынша нақты шаралар қабылдауға бағыттау 
маңызды екенін тапсырды. 

Өңірлерде қоғамдық кеңес жұмысын са
ралау және алдағы міндеттерге сай жұмысты 
жандандыру мақсатында кеше облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова облыстық қоғамдық 
кеңес төрағасы, экономика ғылымдарының 
докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі 
Бақберген Досманбетовпен кездесті. 

Кездесуге облыстық мәслихат хатшы

сы Наурызбай Байқадамов және облыстық 
ішкі саясат басқармасының басшысы Мира 
Қазбекова қатысты. 

Басқосу барысында облыс әкімі Прези
денттің нақты істерге жетелейтін жұмыс
тарын жүйелі атқару және Жаңа Қазақстанды 
құру міндеті қойылған кезде өңірлік қоғамдық 
кеңестерге артылатын жауапкершілік одан 
әрі күшейе түсетінін атап өтті. 

«Қоғамдық кеңес мемлекет пен азаматтық 
ұстанымы нық азаматтардың бірлескен істі 
талқылауға мүмкіндік беретін ашық алаңы 
болуы керек. Бұл ретте қоғамдық кеңес 
облыстағы өзекті мәселелерді талқылап, 
түрлі ұсыныстарды ортаға салып келеді. 
Мәселен, қоғамдық кеңес 1 жылда 146 оты
рыс, 27 қоғамдық тыңдау, 19 қоғамдық мо

ниторинг жұмыстарын өткізіп, нәтижесінде 
323 әлеуметтік мәселенің шешілуіне ықпал 
етті. Сондықтан, әлеуметтік мәселелерді 
бірінші кезекте шешу, халықтың сұранысы 
мен талабын қанағаттандыру – біздің ортақ 
мақсатымыз», – деді облыс әкімі. 

Кездесуде Бақберген Досманбетов 
бір жыл ішінде кеңесте талқыға түскен 
мәселелердің өзектілігіне тоқталып, 9 
кеңестің әрбір мәселені дербес талдап, 
жергілікті билікке нақты ұсыныстарды жол
дауда белсенділігінің жоғары екенін тілге 
тиек етіп, алдағы кезеңде кеңес жұмысын 
тиімді реформалау мәселесін қозғады. Ал, 
облыстық мәслихат хатшысы Наурыз бай 
Байқадамов кеңес құрамындағы азамат
тардың биыл өкілеттілік мерзімінің 
аяқталуына байланысты жаңа құрамды 
қалыптастыруда түрлі саладағы ашық 
ойлы, балама пікірлері бар ірі сарапшылар 
мен ғалымдар, қоғамдық пікірдің нақты 
көшбасшыларын топтастыру маңызды екенін 
ашып айтты. 

Кездесуді қорытындылаған аймақ бас
шысы қоғамдық кеңес билікпен бірге 
көтеріл ген проблемалардың шешімін іздес
тіріп табуға мүдделік танытатын азамат
тардың ұсыныстары ескерілетінін және 
әріптестерін өзгерістер кезеңінде ұлт бо
лып Мемлекет басшысының жанына топта
сып, халқымыздың әлауқатын арттыруға 
бағытталған бастамаларды бірлесіп жүзеге 
асыруға шақырды.

Облыстық қоғамдық кеңес жанынан бюд
жет және қаржы, экономикалық даму және 
әлеуметтік мәселелер бойынша тұрақты ко
миссиялар жұмыс жасауда. Жалпы онда ауыл 
шаруашылығы, білім, денсаулық сақтау, 
энергетика басқармалары жауапты азық
түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыру, 
қуаңшылықтың алдын алу, эпиде миоло
гиялық ахуал, Қызылорда қала сында газды 
тасымалдау қызметі, «ҚазТрансГаз Аймақ» 
өндірістік тарифі және қоғамдық көлік 
мәселелері қаралуда.

Облыс әкімінің баспасөз қызметі

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС 
ұстанымы нық азаматтарды топтастырады

Қоғам мен билік арасында ашық әрі орнықты диалог орнату елдік мәселелерді 
шешуге жол ашады. Мемлекеттік шешімдер қабылдау кезінде халықтың пікірін 
ескерудің және қоғамдық бақылаудың тиімді институттары ретінде құрылған 
қоғамдық кеңестердің жұмысын жандандыру әлі де маңызды. 
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САУЛЫҚ – САҚТЫҚТА

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Сонымен қатар бірлескен 
кәсіпорындар санының артқаны, 
өнеркәсіп, энергетика, машина жасау, 
ауыл шаруашылығы және басқа да 
секторлардағы маңызды жобалардың 
іске асырылып жатқаны айтылды. 
Сауда кедергілері біртіндеп жойылу-
да. Заманауи өткізу бекеттері ашы-
лып, қосымша әуе және теміржол 
бағыттары іске қосылып жатыр.

– Біз шекарадағы кедендік тәртіпті 
ретке келтіру үшін заңсыз әрекет 
етіп, бизнеске түрлі кедергі жасаған 
теріс пиғылды кәсіпкерлермен күрес 
жүргізе бастадық. Заңға қайшы 
мұндай әрекеттермен күрестің 
нәтижесін жақын арада көретінімізге 
сенімдімін. Қазақстанға келетін 
импорттарға және үшінші елдерге 
жасалатын транзитке зиян келмейді. 
Үкіметке және құқық қорғау орган-

дарына тиісті тапсырмалар бердім, – 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Қазақстан Президенті «Орталық 
Азия – Қытай» өзара іс-қимыл форма-
тының үлкен мүмкіндіктерін тиімді 
пайдалану қажеттігіне баса мән берді. 
Осыған байланысты Мемлекет бас-
шысы ортақ мүдделерді ескере оты-
рып, мынадай міндеттерді шешуді 
назарға алу қажеттігін атап өтті.

Ең алдымен, Мемлекет басшы-
сы сауда-экономикалық ынтымақ-
тастықты одан әрі нығайту үшін ба-
рынша күш салу керек екенін айтты. 
Оның пікірінше, бұл сауда айналы-
мы құрылымын әртараптандыруды, 
кедергілерді жоюды, кеден ісін рет-
ке келтіруді және инновациялық 
шешімдер енгізуді көздейді.

– Қазақстан Қытайға экспорттала-
тын тауар түрлерін 135-ке жеткізуге 
әзір, оның ішінде ауыл шаруашылығы 
және азық-түлік өнімдерінің ақшалай 

көлемі бір миллиард доллардан аса-
ды. Осыған байланысты сауда және 
көлік бойынша өзара бірлескен 
тәсілдерді әзірлеу үшін министрліктер 
деңгейінде «Орталық Азия – Қытай» 
консультациялар механизмін іске 
қосуды ұсынамын, – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев «Бір бел-
деу – бір жол» жобасын одан әрі  
ілгерілетуді, оның ішінде жоғары 
қосымша құн салығы бар ірі жоба-
ларды іске асыру арқылы бірлескен 
жұмыстарды жандандыруды екінші 
міндет ретінде атады.

– Ең алдымен, бұл цифрландыру, 
жасыл технологиялар және иннова-
циялар салаларына қатысты. Себебі 
Қытайдың бұл салалардағы табысы 
айқын, – деді Президент.

Мемлекет басшысы көлік-транзит 
бағыттарын әртараптандыруды және 
интеграцияланған логистикалық ше-
шім  дерді, соның ішінде жаңа құр-

лық тық дәліздерді іске қосу арқылы 
ен гізу мәселесін келесі басым міндет 
ре тінде белгілеп берді. Оның ай туын-
ша, Қазақстан осы мақсатқа 2025 
жылға дейін 20 миллиард доллар  ин-
вестиция салуды жоспарлап отыр. 
Бұның Қытайдан келетін транзит ағы-
нын кеңейтуге және аймақтағы ел-
дердің артып келе жатқан сұраныс та-
рын қанағаттандыруға ықпал ететіні 
сөзсіз.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт 
Тоқаев орнықты дамудың жаңа моде-
лін енгізудің, атап айтқанда 2060 
жылға қарай экономиканы декар бо-
ни зациялаудың және көмір тегінен 
бейта раптыққа қол жеткізудің өзек-
ті лігін атап өтіп, осы саладағы ты-
ғыз ықпалдастықты жолға қоюды 
жә не озық тәжірибелерді алмасуды 
ұсынды.

Президент аймақтағы қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселесіне ар-

найы тоқталды. Осы ретте Мем-
лекет басшысы Азиядағы өзара 
іс-қимыл және сенім шаралары 
жөніндегі кеңестің айтарлықтай 
мүмкіндігіне назар аударды. Мем-
лекет басшысының айтуын ша, 
АӨСШК-ні трансформация лау ісі 
қазіргі сын-қатерлер мен қа уіп терге 
қарсы іс-қимыл жөніндегі ұжым дық 
күш-жігерді сапалы әрі жаңа деңгейге 
шығаруға мүмкіндік береді.

Бүгінгі саммит барысында 
айтылған бастамаларды жүзеге асыру 
үшін Қасым-Жомарт Тоқаев сыртқы 
саяси ведомстволардың басшыла-
рына тиісті іс-қимылдар жоспарын 
қабылдауды және оның сапалы орын-
далуын қамтамасыз етуге тапсырма 
беруді ұсынды.

Мемлекет басшысы сөзінің 
соңында ҚХР Төрағасы Си 
Цзиньпинді және бүкіл қытай халқын 
ай күнтізбесі бойынша келе жатқан 
Жаңа жылмен құттықтап,  Бейжіңде 

өтетін алдағы XXIV Қысқы Олимпиа-
да ойындарының табысты болуына 
тілектестік білдірді.

– Олимпиаданың «Ортақ болашақ 
үшін бірге!» атты ұраны Орталық 
Азия мемлекеттері мен Қытайдың 
орнықты дамуы үшін қолайлы жағдай 
жасау ісіне темірқазықтай жол 
сілтесін, – деді Қазақстан Президенті.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзін 
тыңдаған Си Цзиньпин Қазақстанның 
тәуелсіздігін, егемендігін және 
қауіпсіздігін қорғау жөніндегі күш-
жігеріне Қытай тарапынан жан-жақты 
қолдау көрсетілетінін мәлімдеді.

– Сіздің сенімді басшылығыңыз-
бен барлық келеңсіздіктің еңсері-
летініне, ал Қазақстанның қуаты ар-
тып, орнықтылығы күшейе түсетініне 
сенімдімін, – деді ҚХР Төрағасы.

Саммит қорытындысы бойын-
ша дипломатиялық қатынастардың 
30 жылдығына орай Бірлескен 
мәлімдеме қабылданды.

Қымбатшылықтан кедей елдер барынша зардап шегу-
де. Қазақстан кейбір сала қызметкерлерінің жалақысын 
еселеп өсірді. Олар өкінішке қарай, материалдық игілік 
өндіруші саланың қызметкерлері емес. Бұл керісінше, басқа 
сала қызметкерлерінің тұрмыс деңгейін бұрынғыдан да 
төмендетіп жіберді. Жуырда ғана Ұлттық банк төрағасы Ер-
болат Досаев жалақының өсімі онсыз да жетісіп тұрмаған 
тұтыну нарығындағы жағдайды ушықтырып жібергенін 
ашық айтты. Жуырда Қазақстанда болған төтенше 
оқиғалардан кейін Президент бұл мәселеге айрықша 
тоқталды. Ендігі жерде жалақы жаппай емес, экономикалық 
хал-ахуалға қарай өсетін болады. Осының өзі өмірдің шы-
найы болмысына жақындап келе жатқанымызды көрсетеді. 
Проблема бар, яғни оны шешуіміз қажет. 

Алайда экономикадағы мәселе жалақы көтерумен 
шешілмейді. Ол өкінішке қарай халықтың тұрмыс 
деңгейінде жіктелу үдерісін күшейтті. Шындық емес, 
бүгінгінің ақиқаты осындай. Мұны жай тілмен айтқанда, 
капиталистердің бүгінгі ақылды буыны мойындап отырған 
реттеуге көнбейтін жабайы нарық дейді.

Қазақстан бойынша бірқатар цифрларды сараптан 
өткізіп көрейік. Бірінші несие бюросының мәліметі бо-
йынша елімізде 2011 жылы жеке тұлғаларға берілген несие 
көлемі 2,2 трлн теңгені құраған. Бір қызығы, оның 1 трлн 
теңгеге жуығы – кепілсіз тұтынушылық несие. Сұмдығы 
сол, одан кейінгі жылдары оның өсімі геометриялық про-
порциямен өлшенеді. 2017 жылы 4,4, 2018 жылы 5,1, 
2019 жылы 6,3, 2020 жылы 7,1, 2021 жылдың 10 айында 
қазақстандықтардың алған несиесінің жалпы көлемі 9,9 трлн 
теңге. Масқарасы сол, оның 5,7 трлн теңгесі – тұтынушылық 
мақсаттағы несиелер. 

Біз талдауды, сараптауды ұмыттық. Бүкіл Қазақстан 
халқы несие рәсімдеуші ұйымдар үшін жұмыс істеп жатыр. 
Әлгі 10 трлн теңгеге жуық несиені салыстырмалы түрде 
алсаңыз, Қазақстанның жылдық бюджетіне жуықтайды. 
Соншалықты байып кеттік пе?

Сұрақ көп. Оның жауабы көңілді көншітпейді. Өткен 
жылдың соңғы айында Президент төлем қабілетінің 
нашарлағанын тағы ескертті. Кімге дейсіз ғой? Қаржы 
нарығын реттеу ұйымдарының басшыларын жинап, 
проблеманың тағы ушыға түскенін мәлімдеді. Бірақ нәтиже 
жоқ. Артынша Қазақстанда дүмпу басталды. Сол дүмпуде 
несие рақымшылығы туралы мәселе тағы көтерілді. Соған 
қарағанда халық мемлекеттің осындай қадамдарға бара-
тынынан үміттенеді. Бірақ бұл – ештеңемен үйлеспейтін 
парадокс, мемлекет егер өзін құрметтеп сыйлайтын бол-
са, ешқашан мұндай қадамға бармайды. Өйткені біздің 
құрып жатқан экономикамыз нарық – ол босбелбеулікті 
кешірмейді. 

Қазір сарапшылар Қазақстан жағдайын електен өткізуде. 
Несиені жаппай тарату үрдісін тоқтату қажет. Ол халықты 
кедейшілікке, жоқшылыққа апарып соқтырады. Банк бер-
ген несиенің өтеу механизмі тұтынушы үшін емес, банк 
қожайындарының мүддесіне тиімді. Ал бұл – қаржы 
нарығын реттеу ұйымының, Ұлттық банктің қайта қарайтын 
мәселесінің бірі. Қазір елімізде 5 жыл мерзімге несие алған 
азамат алғашқы 1,5 жылда проценттік мөлшерлемені, со-
дан кейін барып негізгі қарызды өтеуге көшеді. Бұл жерде 
банктер өз пайдасына басымдық беріп заңды өздеріне икем-
деп алған. Бізде қаржылық сауат жетіспейді. Сондықтан 
алдыңызға ұсынған келісім-шартқа ойланбай қол қою ба-
сым. Бұл туралы бірнеше жыл бұрын да көтерілген. Ұяты 
бар деген сауатты азаматтар ақпарат құралдарында жар са-
лып айтқаны есімде. Бірақ оған назар аударған банк немесе 
қаржы нарығын реттеу ұйымдарының басшылары болған 
жоқ. Бүгінде сарапшылар осы мәселені реттеу қажеттігін 
айтады. 

Тағы бір проблема бар. Біз соңғы жылдары банкротқа 
ұшырауға жақындаған банктерге мемлекет тарапынан 
миллиардтаған доллар қолдау көрсеттік. Жай тілмен 
айтқанда, Ұлттық қордан ақша бөлдік. Оның қаншалықты 
қайтарылғаны бүгінге дейін беймәлім. Әлемдік тәжірибе 
бойынша ешқандай елде банкке мемлекет тарапынан қолдау 
көрсетпейді. Себебі банк – еркін нарық субъектісі. Ол – өз 
табысын өзі реттейтін ұйым. Халықаралық талап бойынша 
банктердің негізгі активі депозиттен құралуы тиіс. Өкінішке 
қарай, бізде барлығы керісінше болып жатыр. 

Біздің түсінік бойынша ендігі жерде жаппай 
жалпақшешейлік жүре бермейді. Қазақстан жаңа дәуірге 
қадам басты. Байлығымыз аста-төк дегенімізбен біз әлем 
өркениеті бастаған жолмен жүруге міндеттіміз. 

СЕРІКТЕСТІК СЕРПІНІ

Несие кешірімі 
туралы мәселе 
неге жиі 
көтеріледі?

Қызылорда облысы  13 қаңтар-
дан бері  «қызыл» аймақта. 25 
қаңтарда  74 науқас тіркеліп, 33 
адамда ауру белгілері  анықталса, 
41-де  клиникалық белгілері 
байқалмаған. 80 жаңа ошақ тіркелді. 
27  дерек 14 жасқа дейінгі бала-
лар мен жасөспірімдер арасында 
анықталды. Ал 26 қаңтар күні 134 
жағдай тіркелді.

Облыстық  санитариялық-эпиде  -
мио  логиялық бақылау депар та-
мен тінің баспасөз қызметі берген 
мәлі метке сүйенсек, індет жұқтыру  
дерегі барлық жастағы азаматтар-
да кездесуде. Әсіресе, 20-29, 30-
39  аралығындағы жастар арасын-
да жиі  анықталуда. Сондай-ақ 14 
жасқа дейінгі балалар арасында да 
байқалады, оның ішінде 1 жасқа 
дейінгі сәбилердің үлесі басым.

Мамандардың айтуынша, 
қазіргі кез де аймақта корона вирус 
инфекциясы нан бөлек, жіті рес пи ра -
торлық вирус тық инфек ция ның эпид-
ахуа лы күрде леніп тұр. Мәселен, 
кейін гі апта дағы көр сеткіш  өткен 
кезең дермен са лыстырғанда ЖРВИ-
дің  1,5 есеге артқандығын көрсетіп 
отыр. Ауру жұқтырғандардың 
57,6%-і 14 жасқа дейінгі бала лардың 
үлесінде, оның ішінде 10,6%-і – 1 
жасқа дейінгі нәрес телер. Осы орай-
да ма ман дар коронавирус инфекция-

сы  ЖРВИ-дің өзге де түрлерінде 
кез десе тін клиникалық белгілеріне 
өте ұқсас екенін, сондықтан қандай 
да белгі байқалса, өз бетімен емдел-
мей, міндетті түр де ме дициналық 
көмекке жүгінуді сұрайды. 

Жалпы 26 қаңтарда Қазақстан 
өңірлеріндегі эпидемиологиялық 
ахуалды бағалау матрицасы  бойын-
ша «сары» аймақта  Түркістан об-
лысы ғана тұр. Қалған өңірлердің 
бәрі «қызыл» аймақта. Ал «жасыл» 
аймақта бірде-бір өңір жоқ. Осы күні 
республика көлемінде корона вирус 
ин фекциясын жұқтырған 11862 
жағдай тіркелді. 

Аурудан қорғанудың жалғыз 
жолы – вакцина екенін әу бастан ай-
тып келеміз. Облыста  26 қаңтардағы 
мәлімет бойынша вакцинаның I ком-
понентін 419155 адам (92,6%) сал-
дырса, II компонентпен 398144 адам 
(88%) қамтылды. 

Апта басында аймаққа 40 
мың доза «SINOVAC» вакцинасы 
жеткізілді. Бұл екпені  тұрғындар 
І, ІІ компонент үшін де, ревакци-
налауда да салдыра алады. Мұның 
алдында  ресейлік «Спутник лайт» 
вакцинасының 8 мың дозасы  келген 
болатын. Аталған екпені тұрғындар 
ревакциналау мақсатында пайда-
ланады. Қазіргі таңда  емханаларда  
вакцинаға тап шылық жоқ. 

Қызылорда облыстық 
мәс ли хаты «Сыбайлас жем-
қор лыққа қарсы іс-қимыл ту-
ралы» және «Қазақстан Рес-
пуб  ликасының мемлекеттік 
қызметі туралы» заңдары талап-
тарының бұзылуына жол бер-
меу мақсатында Қызыл орда 
қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі 
№1 ғи маратында «Қызылорда 
облыс тық мәслихатының ап-
параты» мемлекеттік меке-
месінің «Азаматтардың өті-
нішін қабылдау жәшігі» 
орналасқандығын және 60-54-01 
нөмірі сенім телефоны жұмыс 
істейтінін хабарлайды. 

Электронды мекен-жай:
kyz_oblmaslikhat@mail.kz 

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова сыбайлас жемқор лық-
қа қарсы саясаттың 2022-2026 жыл-
дарға арналған тұжырымдамасы жо-
басын аймақтың бизнес өкіл дерімен 
бірге талқылап, ұсыныс-пікірлерін 
тыңдады. 

Жиынға облыстық мәслихат хат-
шысы Наурызбай Байқадамов, облыс 
бойынша сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл департаменті 
басшы сының міндетін атқарушы 
Руслан Яғмұсов, департамент бас-
шысының бірінші орынбасары 
Ғалия Әлімқұлова және облыстық 
кәсіпкерлер палатасының директо-
ры Ғалымбек Жақсылықов, салалық 
басқарма басшылары мен өңірдегі 
бизнес өкілдері шақырылды. Ал 
қала және аудан әкімдері онлайн 
селекторлық байланыс арқылы 
қатысты.

Кездесуде аймақ басшысы сы-
байлас жемқорлық мемлекеттік бас-
қарудың тиімділігін төмендетіп, елдің 
инвестициялық тартымдылығын жоя-
тынын, келеңсіз құбылыспен күресте 
мемлекет пен қоғам күш-жігерін 
біріктіруі керектігін айтты.

– Бүгінгі күні ҚР Сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы саясатының 2022-
2026 жылдарға арналған тұжы   рым да-
масының жобасы әзір ленді. Сыбайлас 
жемқорлық дең гейін төмендету және 
оған қар сы саясатты одан әрі дамыту 
осы құжат тың аясында жүргізілетін 
бола ды. Тұжырымдама жобасын 
тал қылау кезінде азаматтық қоғам 
мен кәсіпкерлік субъектілерінің 
пікірі маңызды. Сондықтан ұсыныс-
тарыңыз ды тыңдау үшін жиналдық, 
– деді облыс әкімі. 

Басқосуда Ғалия Әлімқұлова 
жобадағы басым бағыттарды 

анықтаудың маңызды екенін айтты. 
Тұжырымдаманы әзірлеуде шетелдік 
тәжірибе мен халықаралық стандарт-
тар ескерілген. Әсіресе, тұрмыстық 
жемқорлықты жоюға, бюджеттік 
рәсімдер мен сатып алу тәртібінің 

ашық болуына, мемлекеттің 
экономикаға әсері мен әкімшілік 
кедергілерді азайту принциптері 
енгізілген. Тұжырымдамада нақты 
реформалар мен жобаларды 
қамтитын 6 міндет блогы бар. Бірінші 

блокта сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілікті қалыптастыру айқын 
көрсетілген. Екінші блоктағы ша-
ралар жемқорлық мүмкіндіктерін 
барынша азайтуға бағытталған. 
Үшінші блок жауапкершіліктің 
бұлтартпастығын қамтамасыз етуге 
үндейді. Төртінші блок азаматтық 
қоғамды сыбайластыққа қарсы іс-
қимылға одан әрі тарту жөніндегі 
шараларды қамтыса, бесінші блок 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат 
мониторингіне арналған. Ал соңғы 
блок уәкілетті органның қызметін 
одан әрі жетілдіруге бағытталған. 

Кездесуге шақырылған бизнес 
өкілдері әзірленген тұжырымдама 
төңірегінде ойларын айтып, пікірлері 
мен ұсыныстарын жеткізді. Облыстық 
кәсіпкерлер палатасының директоры 
Ғалымбек Жақсылықов жемқорлық 
тәуекелдері жиі кездесетін сала-
ларды атап, кәсіпкерлер кездесетін 
қиындықтарды айтты. 

Жиынды қорытындылаған өңір 
басшысы дәйекті ұсыныстарды сара-
лап, агенттікке жолдауды тапсырды. 

Облыс әкімінің баспасөз 
қызметі

Жиынға  облыс әкімінің орынба-
сары Балжан Шәменова, облыстық 
ден саулық сақтау басқармасының 
бас шысы Сәбит Пазылов, облыстық 
санитариялық-эпидемиологиялық 
бақы лау департаментінің басшысы 
Динара Жаңабергенова және Қызыл-
орда қаласы мен аудан әкімдері он-

лайн форматта қатысты.    
Аймақ басшысы облыс тұрғын-

дарын жаппай вакциналау және ре-
вакциналау шараларын күшейту тура-
лы мәселеге тоқталды.

– Індетті жеңетін бірден-бір жол 
– жаппай вакциналау. Дегенмен, бір-
қатар аудандар бойынша вакцина 

алмаған азаматтар саны әлі де же-
тер лік. Ревакциналау жұмыстары да 
баяу жүруде. Ұжымдық иммунитетті 
қалып тастыру мақсатында екпе алуға 
қабілетті тұрғындарға түсіндіру жұ-
мыс   тарын күшейтіп, тиісті деңгейде 
жүр гізу қажет. Азаматтарымыздың 
ден  саулығын сақтауға тиіспіз, – деді 
облыс әкімі.

Бүгінгі таңда облыс бойынша 
екпе алуға қабілетті азаматтардың 
92,6% I компонентті, 87,9% тұрғын 
II ком понентті салдырған. Сонымен 

қатар, өткен жылдың 22 қарашасынан 
бастал ған ревакциналаудан  43 253 
адам өтті. 

Жиында аудан әкімдері межелен-
ген жұмыстардың орындалу бары-
сына тоқталды.  Аудандар бойынша 
ұжымдық иммунитетті қалыптастыру 
мақсатында екпе алуға қабілетті 18 
жастан жоғары 250 мың тұрғынның 
94,2%-і I компонентті, 88,2%-і IІ ком-
понентті алған.

Айта кету керек, Pfizer вакцинасы-
мен аудандар толық қамтамасыз етілді. 

Сондай-ақ, «Спутник лайт» вакци-
насының 8 мың дозасы,  «SINOVAC» 
вакцинасының 40 мың дозасы 
жеткізіліп, барлық медициналық ме-
кемелерге таратылды.

Жиын соңында аймақ басшы-
сы тұрғындар арасында жеткілікті 
деңгейде ақпараттық түсіндіру 
жұмыстарын күшейту қажеттігін 
еске салды. Көзделген мәселелерді 
бақылауға алуды орынбасары Балжан 
Шәменоваға жүктеді.

Күш біріксе, күрес жеңілдейді
Мемлекет басшысы отандық бизнес өкілдерімен кездесуінде халық 

игілігі үшін билік пен бизнестің өзара ықпалдастығына қатысты 
жолдарды айқындау қажеттігін атап өтіп, жемқорлыққа қарсы 
кешенді тұжырымдама әзірлеуді тапсырған болатын. Президент 
бірінші кезекте қарапайым халықтың, кәсіпкерлердің мүдделері 
ескерілуі тиіс екенін айтты.

Вакцинадан басқа жол жоқ

Эпидахуал 
әлі де күрделі

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен 
аймақтағы коронавирус індетінің таралуы мен эпидемиологиялық 
жағдай бойынша отырыс өтті.

Коронавирус инфекциясының эпидемиологиялық жағдайы 
күрделеніп, аурушаңдық көрсеткіші күн сайын өсуде.
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Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы» 

Азаматтарды қабылдауды 
жүргізетін лауазымды 

адамның тегі, 
аты-жөні

Азаматтарды 
қабылдайтын 

адамның 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні 

мен уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Байқадамов Наурызбай 
Сейтқалиұлы 

Қызылорда 
облыстық 

мәслихатының 
хатшысы

бейсенбі 
сағат 

15.00-17.00 

Қызылорда 
қаласы, 

Бейбарыс Сұлтан 
көшесі, № 1

60-54-01

Ідірісов  
Бақытжан Жеткерұлы

«Қызылорда 
облыстық 

мәслихатының 
аппараты» ММ 

басшысы

сейсенбі сағат  
15.00-17.00

Қызылорда 
қаласы, 

Бейбарыс Сұлтан 
көшесі, № 1

60-53-99  

Қызылорда облыстық мәслихаты лауазым иелерінің азаматтарды қабылдау
КЕСТЕСІ

Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауға алдын ала жазылу үшін 
8 (7242) 60-54-01 байланыс телефоны арқылы хабарласуға немесе Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
сұлтан көшесі, № 1 мекен-жай бойынша келуге болады.   

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облыстық мәслихатының кезектен тыс 11-сессиясы 

2022 жылғы 31 қаңтарда сағат 16:00-де Облыстық мекемелер үйінің 
(Бейбарыс Сұлтан к., 1) ахуалдық орталығында бейне-конференц 
байланысы арқылы өткізіледі.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер ұсынылады:
1. «Қызылорда облыстық мәслихатының тұрақты комис сия-

ларының құрамын және төрағаларын сайлау туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2021 жылғы 15 қаңтардағы № 5 шешіміне 
өзгеріс енгізу туралы. 

2. Қосымша мәселелер.
 Облыстық мәслихат

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Қызылорда облыстық мәслихаты 
облыстық сайлау комиссиясының 
құрамынан шығып қалған мүшесінің 
орнына сайлау өтетіндігін хабарлай-
ды.

«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Конституциялық 
Заңының талаптарына сәйкес 
әрбір саяси партия тиісті сайлау 
комиссиясының құрамына бір канди-
датура ұсынуға құқылы. Облыстық 
сайлау комиссиясының құрамында 
«Нұр Отан», «Қазақстан халық пар-
тиясы», «Ақ жол», «Ауыл»,  «АDAL» 
саяси партияларынан болған дықтан, 
олардан басқа саяси партиялардан не-
месе өзге де қоғам дық бірлестіктерден 
және жоғары тұрған сайлау комис-
сиясынан ұсыныстар қабылданады.
Саяси партия сайлау комиссиясының 
құрамына осы саяси партияның 
мүшелері болып табылмайтын канди-
датураларды ұсынуға құқылы.

Саяси партиялар, өзге қоғамдық 
бірлестіктер, олардың құрылымдық 
бөлімшелері және қалыптастырылушы 
комиссияға қатысты жоғары тұрған 
сайлау комиссиясы 2022 жылғы  27 
қаңтарынан бастап 11 ақпанына 

дейін мәслихатқа келесі құжаттарды 
тапсырады:

1) белгіленген нысан бойынша 
сайлау комиссиясының құрамына 
кандидатуралар туралы электрондық 
және қағаз форматтағы мәліметтер;

2) сайлау комиссиясының құра-
мына кандидаттарды ұсыну туралы 
сая си партияның, қоғамдық бiрлес-
тiктiң немесе олардың филиалдарының 
(өкiл дiктерiнiң) шешiмi, жоғары 
тұрған сайлау комиссиясының 
шешiмiнен үзiндi көшiрме;

3) саяси партияны, қоғамдық 
бірлес тікті немесе олардың филиал-
дарын (өкілдіктерін) тіркеу туралы  
құжаттың көшірмесі;

4) кандидаттардың сайлау комис-
сия сының жұмысына қатысуға келісім 
беру туралы белгіленген нысан бойын-
ша өтініштері.

Сайлау комиссиясының құрамына 
кандидатуралар туралы мәліметтердің 
нысандары, сайлау комиссиясының 
жұмысына қатысуға келісімі туралы 
кандидаттардың өтініштері облыстық 
мәслихаттың maslikhat-kzo.kz сайтын-
да орналастырылған. 

Сайлау комиссиясының құрамына 

ұсынылатын адам Сайлау туралы 
Конституциялық заңның талаптарына 
сәйкес келуі тиіс.

Мәслихатқа қағаз форматта 
ұсынылатын барлық құжаттарға қол 
қойылуы, мөр басылуы және орын-
далған күні, орындаушының тегі, 
аты-жөні және оның телефон нөмірі 
көрсетілген орындаушы туралы 
белгіні қамтуы тиіс.

Сайлау комиссиясының құрамы 
бойынша ұсыныстарды қабылдау 
2022 жылғы 27 қаңтары мен 11 
ақпаны аралығында дүйсенбі - жұма 
күндері 09:00-19:00 сағат аралығында 
жүргізіледі, үзіліс сағат 13:00-ден 
15:00-ге дейін. Белгіленген мерзімнен 
кейін түскен құжаттар қаралмайды. 

Мәслихаттың орналасқан жері: 
Қызылорда қаласы,  Бейбарыс Сұлтан 
көшесі, 1 үй.

Жауапты адам – Махамбетов Ерлан 
Әнуарбекұлы, каб. № 229, қалааралық 
телефон коды (87242), қызметтік 60-
54-01, ұялы телефоны: 87775700505, 
факс нөмірі: 60-54-01, электрондық 
пош та мекенжайы: kyz_oblmaslikhat@
mail.kz.

Қызылорда облыстық 
мәслихаты

Қызылорда облыстық мәслихатының облыстық сайлау комиссиясының 
құрамына толықтырулар енгізу туралы 

ХАБАРЫ
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Қызылорда орман және 

жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік мекемесі 
өңір табиғатын қорғауды мақсат 
етеді. Аймақта жалпы 838 022 
гектар орман қоры бар. Бұдан 
бөлек, мекеме көлемі 17900 
гектар болатын «Тораңғылсай» 
қаумалын қорғауға алған. Ор-
ман қоры жерінде кесілетін отын 
қоры таусылуда. Осыған орай 
өткен жылы қыс мезгілінде елді 
мекен тұрғындарын отынмен 
қамтамасыз ету үшін, аудан 
әкімдерінің шешімімен 1480 текше 
метр жыңғыл кесуге рұқсат алын-
ды. Көктемде 
2 гектар тұқымбаққа тал, терек 
қаламшалары мен  қарағаш, 
үйеңкі, жиде, шаған ағаштарының 
тұқымы себілді. Бұл жұмыстар 
биыл да жалғасын таппақ. Бүгінде 
75,2 мың дана 1-2 жылдық тал, 
терек және 51,9 мың дана сексеуіл 
көшеті бар.

Күзде Арал теңізінің құрғаған ұл
танына механикалық себуге сексеуіл 
тұқымбағына қажетті барлығы 5 850 келі 
сексеуіл тұқымы жиналды. Тұқымбаққа 
себуге 50 келі үйеңкі және 30 келі 
сәнағаш (катальпа) тұқымдарының са
пасына сай куәліктері алынып, сақтауға 
қойылды.

Желтоқсан айында 10 гектар 
уақытша сексеуіл тұқымбағы себіліп, 
кораланды. Былтыр жеке және заңды 
тұлғалардан 118 өтініш түсіп, 14 
азаматқа заңдылықтарына сәйкес  жер 
беруден бас тартылған, 104 жеке және 
заңды тұлғаға орман билеті жазылып, 
мемлекеттік қызмет көрсетілді. Жыл 
бойы орманды күзету және қорғау 
жұмыстары мемлекеттік орман күзеті 
туралы ережеге сәйкес жүргізілді. 

Мекемеде орман қорын күзету мен 
молықтыру жұмыстары штат кестесіне 
сәйкес 2 инженер, 3 орманшылық бас
шысы, 3 орманшылық басшысының 
орынбасарыкөмекшісі, 8 орман мастері, 
44 орманшыға (инспектор) және «То
раңғылсай» қаумалын қарайтын 3 инс
пекторға міндеттелген.

Көктем, күз  айларында мекеменің 
жеріне орман айналымдарын шолып 
тексеру жұмыстары жүргізіледі. Об
лыс аумағындағы «Қарасора2021» кең 

ауқымды жедел профилактикалық іс
шарасына сәйкес мемлекеттік орман 
қоры жерінде  есірткі егілуін болдыр
мау үшін  мекеме қызметкерлері жақын 
орналасқан елді мекеннің учаскелік по
лиция қызметкерімен бірлескен рейдке 
шықты. 

Жыл басынан бері 20 рейд ұйым
дастырылып, соның нәтижесінде 17 заң 
бұзушылық фактісі анықталып отыр. 
Оның  2еуі аң аулау, 3еуі заңсыз балық 
аулау болса, мемлекеттік орман қорынан 
тыс жерден қатаң тыйым салынған 
сексеуіл ағашын  сындыру   бойынша 9 
факт анықталған. Мекемеге қарасты ор
ман қоры жерінен де сексеуіл және жиде 
ағашын  заңсыз сындырып тиеп жатқаны 
жөнінде 3 факт тіркелді. Анықталған заң 
бұзушылықтар бойынша тиісті құжаттар 
жинақталып, мүдделі орындарға жолда
нып, келтірілген шығын толық өндірілді.

Өткен жылы орман өртінің ал
дын алу және өрт қаупі бар кезеңдерге 
дайындық жұмыстарын жүргізу үшін 
облыстық, қалалық төтенше жағдайлар  

департаменті бөлімдерімен бірлескен 
оқужаттығу, өрттактикалық жаттығу 
өтті. Мобильді топ құрылып жақын 
орналасқан шаруа қожалықтарға үн па
рақ таратып, профилактикалық шара
лар өткізілді. Сонымен  қатар 40 дана 
аншлаг, 6 дана панно орнатылды. Өрт 
қаупі бар кезеңдерге дайындық тура
лы шаруа қожалықтары төрағаларына 
ескертулер беріліп, үгітнасихат парақ
тары таратылды.  Орман өртіне қарсы 
15 шақырым жолақ жүргізіліп, 1500  ша
қырымы қайта жаңартылды. 

Мекемеге Қызылорда қаласының 
әкімшілік жерінде орналасқан 13 көл 
және «Тораңғылсай» қаумалы аума
ғында орналасқан «Алақашар» көлі 
бе кітілген. Облыстың табиғи ресурс
тар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының тапсырмасына сәй
кес қаңтар, ақпан айларында осы көл
дерді аралап, көл иелерімен кездесіп, 
балықтың мұз астында тұншығып, қы
рылуына жол бермеу үшін ойықтар жасау 
туралы шаруа қожалықтарына түсіндіру 

жұмыстары жүргізілді. «Алақашар» кө
ліне мекеменің өз күшімен ойықтар жа
салып, қамыс салынды.  

Балықтардың көбею кезеңінде «Уыл
дырық2021» акциясы өтіп, елді мекен
дерде түсіндіру жұмыстары жүргізілді. 
«АралСырдария» облысаралық бас
сейн дік балық шаруашылығы инспек
циясы мамандарымен бірлескен рейд
тер ұйымдастырылып, заңсыз балық 
аулаушыларға 3 хаттама толтырылды. 
Республикалық «Таза су айдындары» 
акциясы аясында резервтегі табиғат 
пай даланушылар су айдындарының 
жа  ғалауларынан 3450 келі тұрмыстық 
қалдықтарды тазартты. 

Облыс әкімі орынбасарының тап
сырмасымен күріштік алқаптағы қа
шыртқы каналдарда қалған балық 
шабақтарын құтқару ісшарасы ұйым
дастырылды. Мекеме қызмет керлері 
та биғат пайдаланушыларымен бірлесіп 
500300 мың дана балық шабағын құт
қарды. 

Биотехникалық шаралар бойынша 
«Тораңғылсай» қорғалымында жабайы 
аңқұстарға 2000 келі күріш қалдығы 
және қара тұз шашылып, оларға жем 
шашатын шатырлар жасалды. Қасқыр, 
шибөрі сияқты жыртқыш аңдар са
нын шектеу жұмыстарына өткен жылы 
қаржы бөлініп, мердігер «Атакент Сер
вис Групп» мекемесі 122 шибөрі, 15 
қасқырды жойды.

Көктем айларында жабайы аңқұс
тарға санақ жүргізілді. Санақ нәтиже
сінде, 98 қарақұйрық, 96 жабайы шошқа, 
32 қасқыр, 164 шибөрі, 3284 қоян, 
64 түлкі, 225 борсық, 2251 қырғауыл 
анықталды. Жабайы аңқұстардың заң
сыз атылуын қадағалау үшін жүргізілген 
рейдтер барысында ереже бұзған  2 
жағдай тіркеліп, шара көрілді. Мекемеге 
қарасты «Тораңғылсай» қорғалымының 
инспекторлары және орман күтушілерге 
жабайы аңқұстарға санақ жүргізу ере
желері таныстырылып, дәрістер өткі
зіліп тұрады. Қоршаған ортаны қорғау 
мақсатындағы жұмыстар жыл бойы 
жалғасын таппақ. 

 
Сейілбек ТАЙМАНОВ,
Қызылорда орман және 

жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік 

мекемесінің директоры 

Орман қорын 
сақтап қалу 
маңызды

Полицейлерге көмектескен
Қызылорда. Полиция басқармасының бастығы Әбдібек 

Жаназаров 5 қаңтар күні орын алған жаппай тәртіпсіздік 
кезінде азаматтық ұстанымын танытқан тұрғын Мақсат 
Сейтжапбарұлын марапаттады. Ол қала аумағында болып 
жатқан дүрбелең уақытында полиция қызметкерлеріне көмек 
берген.

Ауылдарда 
су ұңғымалары қазылады
Арал. Аудан әкімі Серік Сермағамбетов Сексеуіл кентінен 

алты шақырым жердегі «Қаракөл» су ұңғымасына барды. 
Қазіргі таңда 300 метр тереңдікте қазылған ұңғымаға алдағы 
уақытта мал су ішуге арналған астау орнатылады. Сондайақ, 
аудан басшысы Аққұм ауылдық округінен қазылған «Шәден» 
су ұңғымасына да барып, қазіргі жағдайымен танысты. 250 
метр тереңдікте қазылған бұл ұңғымадан да кермек су шығуда.

Ұңғыманың басында болған ардагерлер аудан басшылығына 
ризашылық білдіріп, мұның алдағы уақытта тиімділігі зор 
болатындығын айтты. Аудан басшысы алдымен аса қажет 
ауылдық округтерде су ұңғымаларының қазылатынын айтып, 
кезегімен тиісті жұмыстар жүргізілетінін түсіндірді.

Құрылысты мерзімінде 
аяқтауды тапсырды
Қазалы. Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев бірқатар құрылыс 

нысандарына арнайы барып, жұмыс барысымен танысты. Атап 
айтқанда, Әйтеке би кентінде салынып жатқан 250 орындық 
мектеп құрылысын, Қ.Пірімов ауылындағы спорт кешенінің 
құрылысын көрді.

Аудан әкімі мердігер мекемелер мен сала басшыларына 
сапаға мән беруді, жұмыстарды белгіленген мерзімде аяқтауды 
тапсырды.

Комиссия отырысы өтті
Қармақшы. Аудан әкімінің орынбасары Жұлдызхан 

Байназарұлының төрағалығымен әкімдік жанындағы кәмелетке 
толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі 
комиссияның кезекті отырысы өтті. Отырысқа комиссия 
мүшелері, құқық қорғау органдарының басшылары, №121 мек
теп әкімшілігі, аудандық білім бөлімінің қызметкерлері онлайн 
режимде қатысты.

Жиында жасөспірімдер қауіпсіздігі, олардың құқықтарының 
қорғалуы жауапты мекемелердің ұдайы назарында болуы 
қажеттігі айтылды.

Зейнет демалысына 
шығарып салды
Жалағаш. Аудан әкімі Асылбек Шәменов ауданның 

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің сектор 
меңгерушісі Әбдіғани Шадаевты қабылдап, 63 жас мерейтойы
мен құттықтады.

Аудан басшысы мерейтой иесіне құрылыс, тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық салаларында елеулі еңбек етіп, 
көптеген әлеуметтік нысандар құрылысының жүргізілуіне 
тікелей атсалысқаны үшін ауданның Құрмет грамотасын табыс
тап, сыйсыяпат көрсетті.

Қауіпті бағаналар ауыстырылуда
Сырдария. Ауданға қарасты Аманкелді ауылы 

тұрғындарының өтінішіне байланысты жауапты мамандар 
ауылішілік көшелерді аралап, толыққанды зерттеп шықты.

Қазіргі таңда елді мекенде 8 электр бағанасының тұрғындар 
үшін қауіпті екені анықталып, ағымдағы жөндеу жұмыстары 
жүргізілуде.

Ауыл әкімдері 
тікелей эфирге шықты
Шиелі. Ауданға қарасты Ақмая, Иіркөл, Жаңатұрмыс, 

Тұран, Бәйтерек, Керделі, Жиделіарық ауылдық округтерінің 
әкімдері «Facebook» әлеуметтік желілеріндегі парақшаларында 
онлайн тікелей эфирге шығуда. Тұрғындардың талаптілектерін, 
ұсыныспікірлерін білуді мақсат еткен ісшаралар 28 қаңтарға 
дейін өткізіледі.

Тұрғындар бүгін Тұран және Бәйтерек ауылдық округтері 
әкімдерінің, ертең Керделі және Жиделіарық ауылдық округтері 
әкімдеріне сауалдарын тікелей эфир барысында жолдай алады.

Әк зауытының 
жұмысымен танысты
Жаңақорған. Аудан әкімі Руслан Рүстемов Жаңақорған 

кенті аумағында орналасқан «Премиум КлассСтрой» ЖШСна 
қарасты әк зауытының жұмысымен танысты. 

Айта кетейік, 2018 жылы іске қосылған зауыт бүгінде аудан 
төңірегінен басқа, облыс, іргелес өңірлер мен аудандарды сапа
лы өніммен қамтуда. Зауытта күніне 200 тонна әк шығарылса, 
ал жылына 50 мың тонна өнім өндіріледі.

«СБ» ақпарат

Кейбір атаана баласын 
барынша еркелетіп, бар айт
қанын қалтқысыз орындап 
жүріп, өз айтқанын істете 
алмайтын халге жетеді де, 
«ертең мектепке барған соң, 
мұғалім тәрбиелеп береді» 
немесе «мұғалімге айтып 
қоя мын, сені жақсылап тәр
тіпке түсіреді» деп теріс 
пікір қалыптастырып қояды. 
Сон дықтан бала санасында 
өзгеше сенім қалыптасады. 
Ал отбасындағы тәрбие мен 
мектептегі тәрбиенің байла
нысы қалай болу керек?! Ол 
жайында мына бір әңгімені 
айта кетсем. 

...Мектепте үзіліске шық
қан балалар сыныптасы ның 
алып келген добымен ой
нап жүреді. Сынып ішінде 
ал ғашында сақ ойнап, доп
ты еденге соғып секіртеді 
де, қағып алады. Сонан соң 
ойынға басқа балалар қо
сылды. Ойынның қызығына 
кірген олар соңынан еркінсіп, 
допты бірінен біріне теуіп, сы
нып терезесін сындырып ала
ды. Сабақ қайта басталғанда 
кезекші допты қолына ұстап 
кіріп, кімнің сындырғанын 
сұрайды. Бәрі үнсіз. Ешкім 
мойындар емес. Кезекші:

– Мынау кімнің добы?
– Менікі, – деді доптың 

иесі.
– Үзілісте доппен ойнаған 

сен бе?
– Мен, бірақ доп терезеге 

тиген кезде, мен ойында жоқ 
едім.

– Онда, доп әкелген саған 
жауап беруге тура келеді. Ата
анаңды шақырып кел. Кім
нің кінәлі екенін сонда анық
таймыз!

Бала үйіне келе жа
тып: «Мен шындықты қаз
қалпында айтып берсем, ата
анам сенер ме екен, сенбес пе 
екен?» деп ойлады. Әңгімені 
осы жерден үзіп, әрі қарай не 
болатынын балалардың өз
деріне айтқызып көрдім. Тың
дап отырсам, әр бала өз ата
анасының ойлау тұрғысынан, 
өзіне деген көзқарас бойын
ша әңгімелеп жатқаны бай
қалады.

Әңгімені «атаанасы сен
бей ді» деп аяқтаған оқу
шы  лардың үйіне қоңырау 
ша лып, баласының бойын
дағы жақсы қасиеттерді ай
тып, мадақтағанымда, таң
ға лыстарын білдіргендер 
кез десті. Сондықтан мұғалім 
мен атаана баланың тек қиын 
тұстарын, сабағының үлгір
мейтінін шағымдану үшін 
емес, жылт еткен жақсылығы, 
табысы, ілгерілеушілігі, бо
йындағы жақсы қасиеттер 
туралы сұхбаттасып, ол үшін 
бірбіріне ризашылық се
зімдерін айтуға асықса, ба ла
лардың бақытты жүзін байқар 
едік.

Бекзат 
СМАТУЛЛАЕВА,

Е.Көшербаев атындағы 
№57 орта мектептің 

мұғалімі

Тәрбие –
талбесіктен 

Баланың негізгі тәрбиешісі – ата-ана, тәрбиесі мен 
дамуындағы басты рөл атқарушы – отбасы. Дүниеге 
ұрпақ әкеліп, оны өсіріп-бағып, әлпештеп-аялап, 
керегін тауып беруге ғана жауапты емес. Бала мектеп 
табалдырығынан аттаған соң, осы жауапкершілік 
түгелімен мұғалімге көшеді деген ұғым қалыптаспауы 
керек. Керісінше, баланың қалыптасуына сенімді 
одақтас табылды деп қуанған абзал. Мектепте мұғалім 
отбасы тәрбиесін толықтырып, үйде ата-ана мектептен 
алған тәлімді жетілдіріп отырса, ортадағы алтын көпір 
балаларымыз екіжақты болмай, бірізді, жүйелі тәрбие 
алары сөзсіз.

Хабарландыру
Қызылорда облыстық мамандандырылғын ауданаралық 

экономикалық сотының 2022  жылдың 24 қаңтардағы 
ұйғарымымен «Орион LTD» ЖШСна (БСН 040540005907) 
қатысты оңалту рәсімін қолдану бойынша азаматтық іс 
қозғалғанын хабарлайды.

Барлық талаптілектер мына мекенжайда қабылданады: 
Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі 29 үй. 

Жарамсыз деп есептелсін
«БатысГеофизСервис» ЖШСның (БСН 040440008204) мөрі 

жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Респуб ликасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңының 6бабының 22тармағына сәйкес Қызылорда 
облыстық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Қызылорда облысында ауыл шаруашылығы жануарларын жаю 
қағидаларына келесі өзгеріс енгізілсін:

Көрсетілген шешімнің 6тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Жануарларды жаю және айдап өту учаскелерін айқындау кезінде 

жануарлар дүние сінің жайкүйіне, мекендеу ортасына, жа нуар лардың 
қоныс аудару жолдары мен шо ғырлану орындарын сақтау жөніндегі 
ісшаралар көз деледі және жүзеге асырылады, сондайақ 2021 жылғы 
2 қаңтардағы №400VI Қазақстан Республикасының «Экологиялық 
кодексінің» 245бабының 1тармағына сәйкес жабайы жа нуарлардың 
мекендеу ортасы ретінде ерекше құнды болып табылатын учаскелерге 
қол сұ ғылмаушылық қамтамасыз етілуге тиіс».

2. Осы шешім оның алғашқы ресми жария ланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық 
мәслихатының хатшысы              Н. Байқадамов

Жоба

«Қызылорда облысында ауыл 
шаруашылығы жануарларын жаю 

қағидаларын бекіту туралы» 
Қызылорда облыстық мәслихатының 

2020 жылғы 21 қазандағы 
№473 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының басшысы  мен  
орынбасарларының азаматтарды жеке қабылдау кестесі

№ Аты-жөні Лауазымы Қабылдау  уақыты

1 Пазилов Сабит 
Бексеитович

Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы

     Бейсенбі күні 
сағ.1700ден 1900ге дейін

2 Усенов  Жалгасбек 
Турлыбекович

Басқарма басшысының емдеуалдын алу  
жұмыстары жөніндегі орынбасары

     Сейсенбі күні
сағ.1500ден 1700ге дейін

3 Мирзанова Мая 
Миранбайқызы

Басқарма басшысының ана мен бала денсаулығын 
қорғау жөніндегі орынбасары

      Сәрсенбі күні
сағ.1500ден 1700ге дейін

4 Шаймбетов Жангелді 
Мырзагелдіұлы

Басқарма басшысының стратегиялық даму  және 
адами ресурстарды басқаруды жетілдіру жөніндегі 

орынбасары
       Дүйсенбі күні 

сағ. 1500ден 1700ге дейін

«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы және оның орынбасарының 

жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі

Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні Қабылдау уақыты

Қожабергенов 
Фердоуси Әбілқасымұлы Басқарма басшысы Әр аптаның 

сейсенбі күні
Белгіленген уақытта

(16:00ден 
18:00ге дейін)

Тасқараев 
Мұрат Ибрагимұлы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
бейсенбі күні

Белгіленген уақытта (15:00ден 
17:00ге дейін)

Азаматтарды қабылдауға алдын ала жазылу төмендегідей мекенжай бойынша жүргізіледі:
Қызылорда қаласы, Қорқыт Ата көшесі, №123 мекенжайы бойынша орналасқан ғимарат, 2қабат, 214кабинет, 

«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Анықтама телефоны: 8 /7242/ 70-54-87, 70-03-78.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі қызметкерлерінің 

ісәрекеттеріне шағымдануға келесідей телефондарға хабарласуға болады: 8 /7242/ 705487.

– Сондайақ, 147 автокөлік, 
оның ішінде 119 мемлекеттік 
автокөлік зақымданып, қала ор
талығындағы ломбардтан жалпы 
құны 300 млн теңге болатын ал
тын бұйымдар және «Ақмерген» 
аңшы дүкенінен 6 млн 212 мың 
теңгенің заттары ұрланған. 
Атал ған ұрлық қылмыстары бой
ынша күдікті 5 тұрғын ұсталып, 
қамауға алынды, – деді ол.

Сонымен қатар, департа
мент бастығының орынбаса
ры тәртіпсіздік кезінде ішкі 
істер органында сақтауда тұр
ған қаружарақтарды иемде
ну мақсатында полицияның 3 
ғима ратына қарулы шабуыл 
жасалғанын айтты. Жалпы саны 
210 адам, оның ішінде 58 по
лиция қызметкері түрлі дене 
жарақаттарымен ауруханаларға 

көрінген.
Аталған деректер бойынша 

Қылмыстық кодекстің бірнеше 
баптарымен, атап айтқанда кісі 
өлтіру, террористік акт, жап
пай тәртіпсіздік, қарақшылық, 
билік өкіліне қатысты күш қол
дану, басқа да баптар бойын
ша 59 қылмыстық іс тіркелген. 
Тәртіпсіздік пен қарулы ша
буылға қатысы бар деген күдік
пен 99 адам ұсталған. Қазіргі 
таңда 79 адам қамауда отыр.

– Оларға дер кезінде ад
во каттар қамтамасыз етіл ген. 
Сондайақ, полиция қызмет
кер лері тарапынан заңсыз іс
әре кеттердің алдын алу үшін 
барлық ұсталғандар сотме
ди циналық сараптамадан өт
кізі ліп, содан кейін ғана қа
мау шаралары қабылданған. 

Қа зіргі уақытта сотпен 22 адам 
қамаудан босатылды. Оның 
ішінде әлеуметтік жағдайы мен 
денсаулығына байланысты тер
геу органының өтініш хатымен 
екі әйел және бір ер азаматтың 
шарасы жеңілдетіліп, үйқамаққа 
өзгертілді, – деді Байжан Бай
гелді.

Қазіргі таңда бірнеше орган
дардан құрылған ведомст
во  аралық жедел тергеу тобы 
қыл  мыстық істің мәнжайын 
жанжақты тергептексеруде. 
Тер  геу шілер қабылдаған не гізгі 
шешімдер қылмыстық про цестің 
үш буынды моделіне сәйкес про
куратурамен келісіл ген және 
мәжбүрлеу шараларын тергеу 
соты санкциялаған.

Айта кетейік, азаматтардан 
өзіндік қауіпсіздік басқар ма
сы на полиция органдары қыз 
меткерлерінің әрекетіне қа
тыс ты 25 арызшағым түскен. 
Б.Байгелді аталған шағымдар 
бо  йынша тексеру жүргізіліп 
жат  қанын айтты.

– Облыс тұрғындарын са
быр сақтауға, тергеу органының 
әрекетіне түсіністікпен қарауға 
шақырамын. Барлық тергеу әре
кеттері заң шеңберінде жүр
гізіледі, – деді ол.

«СБ» ақпарат

БРИФИНГ

79 адам қамауда отыр
Облыс орталығында 5 қаңтарда орын алған 

тәртіпсіздіктер кезінде 18 ғимаратқа залал келген. 
Атап айтқанда, облыстық, қалалық әкімдік, «Nur 
Otan» партиясының облыстық және қалалық филиал-
дары, облыстық және қалалық сот, облыстық по-
лиция департаменті, қалалық және жергілікті поли-
ция басқармалары, 6 стационарлық полиция пункті 
зардап шеккен. Бұл туралы өңірлік коммуникация-
лар қызметінде өткен брифингте облыстық полиция 
департаменті бастығының орынбасары Байжан Байгелді 
мәлімдеді.



Бір үйден соң егделеу апай тұрағы. 
Кезінде ауыл қызметіне әжептәуір ара-
ласқан кісі. Қолында баласы мен келіні, 
немерелері. Ұлғайғандардай сөзге ара-
ласқыш, реті келгенде  ойын ортаға са-
лудан кет әрі емес. Шілденің аптабын-
да есік алдындағы көлеңкеде тыныстап 
отыр еді. Анадай жерден Сағындық өте 
берді. Бұл кісі де өзгелер сияқты жұрт-
тың сәлемін күтеді. Біреу ықыласымен 
сәлем берсе, көңіл-күйі көтеріліп-ақ 
қалады. Сәлемі мен қоса бағалы дүние-
сінен амалсыз айырылып жатқандай, 
бет-әлпеті құдды бұрнада барымташы-
лардың қолына түсіп, өлердей таяқ 
жеп, содан зорға оңалғаны кеше ғана 
сияқты, созған қолының жылуы мен 
екпіні өлуге дайындалған құрбақа-
дай, пәс пиғыл байқатушыларға ашуы 
қатты. Әттең, сабауға таяғы жоқ. Енді 
қайтсін, жөн-жосықты білетін, кезінде 
болған жан. Азды-көпті қошеметті көр-
ген адам. 

– Сағындықсың ба, неғып жылдам 
бара жатсың? Жұмысың сонша қауырт 
па, біреуге мүлдем көз салмайтындай! 
Тіпті, сәлемдесуге де уақытың жоқ па, 
сенің? – деді ол, дауысын көтеріңкіреп.

Сағындық амалсыздан мойын 
бұрды. Ол жұмысқа асығып та бара 
жатқан. Кешегіден шамалы басы ауы-
рып, көңіл-күйі де пәстеу. Адаммен 
тілдесуге зауқы жоқ. Лажы қалмағасын 
бері жақындады.

– Қуатты барсыз ба! Сізді байқамап-
пын. 

– Ия, казір көбі бізді байқамайды, 
қарағым.

– Кешіріңіз. Жұмысқа асығыс бара 
жатыр едім.

– Дұрыс, жұмысқа асығу керек. 
Сендер менің алдымда өстіңдер ғой. 
Әділбектің жағдайы қалай?

– Оны не қылайын деп едіңіз? Өз 
ауылында жүріп жатыр ғой.

– Ол да, сен де баламсыңдар. Сосын 
да, жағдайларыңды сұрайтыным.

– Бізді қайтесіз? Өз балаңыздың қа-
мын жеңіз!

– Сөз болғаныңа! Жасы үлкен 
кісімен бұлай сөйлесуді саған кім үй-
ретті?

– Мені кім деп тұрсыз? Мек-
теп оқушысы емеспін. Маған Сіздің 
ақылыңыз қажет емес!

– Бәрекелді, айналайын. Жолыңнан 
қалма!

Сағындық ұзай берді. Соңында 
ренжулі қария. «Аман жүрсең көрме-
геніңді көреді екенсің! «Бір биеден ала 
да, құла да туады» дегені рас екен-ау. 
Әйтпесе, інісінің мінезі жібектей, мына 
үлкенінің құлықы мен сөзі  түйеден 
түскендей!» – деп, күрсінді көп жасаған 
көнекөз.

Көзге түспей, біреудің арқасында 
ойлағанына жетуді қалайды. Тікесі өз-
генің қолымен от көсеу. Пендеден әдіс 
пен қулық қалған ба?!  Осындайлар  бар. 
Тіміскі ептілігі мен пасық ниеті арқылы 
іске асады мақсаты. Болмысы төмен, 
ұяты пәс пенде үйір осыған. Әділбек-
тің жеңгесі ойын жұртқа сездірмей оп-
оңай іске асырады. Аңғалдау Сағындық 
әйел мақсатын байқамайды. Өйткені, 
ол адамға сенгіш. Өзге жұртқа соның 
ғана аты шығады. Әйелі момақан, еш 
нәрсемен ісі жоқ, жуас адам тәрізді.  

– Қайным соқпай кетті ғой. Сен 
оған тағы ұрысқан жоқсың ба? Бұрын 
жағдайды біліп тұрушы еді, – деп, 
мүләйімсіді әйел.

– Келмесе, жұмысынан қолы тимей 
жүрген шығар!

– Анда-санда күріш әкеліп тастай-
тыны бар еді. Ол да тиылып қалды. 
Шаруашылықтың жарты билігі соның 
қолында емес пе? Тәйірі, оған бір қап 
күріш мәселе болып па? – деп, қармақ 
тастады тағы да.  

– Сен, осы мені майдалап қыздыр-
ғаныңды доғар! Саған керек күрішті 
ертең совхоз қоймасынан жаздырып 
аламын.

Осыдан әрі тілдесу жалғасқан жоқ. 
Бірақ, айтылған сөз атылған оқ. Сағын-
дық санасына ұялап қалды. Інісіне 
бұрыннан бар реніші қалыңдап қоюла-
на түсті. Әйелге де керегі сол.  

***
Болмыстың шуағы мен көлеңкесі 

қатар. «Жаман айтпай, жақсы жоқ» 
дегендей, күтпеген, күрделі жағдай 
азаматты сақтандырып, олқылықтан 
қашықтатып, қадамын аңдап басып, сан 
рет ойлап-пішіп қана оңды шешім қа-
былдауына қажет сияқты. Адам шуақты 
күндердің жиі де, ұзақ болғандығын кү-
теді. Бірақ, оған айналасы көне қойса?!  
Көнбейді.  Біреуі жаңылып, мүлт кетіп, 
жайсыздыққа кезігіп жатса, маңайын-
дағылардың біразы мұның кемшіліктен 
жылдам арылуынан гөрі, ұшқарылық 
қоршауынан ұзай алма ғанын қалай-
ды. Сөйтсе, қыбы қа на тындай, пайда 
түсетіндей оған!..

Майда пенделік алағол мақсатын 
қуалап, мұның құлағына жағымды 
сөздер салып, бауыры екеуінің арасын 
алыстатпаса, жақындатпайтын құйтыр-
қы пиғыл байқатқандар да бой көрсет-
пей қалған жоқ. Сағындықтың ойына 
өткенде бөтелкелес қатарының қызып 
отқанда айтқаны оралды: «Әнеугүні 
сен ініңнің дастарқаны үстінде оның 
кемшілігін әшкерелеп, есекке теріс 
мінгізгендей еткенің маған қатты ұна-
ды! Білмейтіндерді осылай көпшілік 

алдында жөнге салып, жүгендеп қой-
ған абзал» деп еді ол, айызы толғандай 
сықылықтап. Бұл ойға кетті: Алғашқы-
да, сол сөздер Сағындықтың санасын 
жаулап, айтушының мақсатын жақын-
датқандай болғаны да рас. Осыны сау 
кезінде тағы ой таразысына салды. 
Жаңағының сөзі естіген құлаққа бір қа-
рағанда жағымды сезінгенмен, түбіріне 
зер салып үңілсең, бірлікке, мәмілегер-
шілікке бұрмайтын сияқты. Апырай-ә, 
өмір түзу жолдан тайдыратын болғаны 
ма?!.. Теріс итермелейтіндер жететін 
сияқты! Ағалы-інілі адамдардың ара-
сына сына қаққанға ұқсайды. Мұны 
қалай дерсің?.. Шынымен соным дұрыс 
болмады-ау, бауырымды жұрт алдында 
тезге салғаным! – деп күмәнданды ол.

Сағындықта ойына келгенін, көріп 
тұрғанының мәнісін заматында айт-
пай, ішіндегісін сыртқа шығармай, 

жариялағаным біреудің көңіліне қай-
шы келіп, ұнатпас, ренжіп қалар, мұны 
кейін бір реті келгенде жеткізе жатар-
мын, қазір үндемей-ақ қояйын деген 
пиғыл болған емес. Әділбек үйінде  ол 
оның досы Кеңеспен әп-әдемі әңгіме-
лесіп отыр еді, іле-шала шүйліге кетті 
оған. Бұған Кеңестің көзқарасы ұна-
май қапты. «Көзіңді неге аударасың, 
сен, жанарыңды неге алып қашасың, 
қарасыңды неге өзгертесің, әлде сенің 
ойың бұзық па, болмаса  пейілің таза 
емес пе?», – деп, Сағындық оған бас 
салды. Көзіңді алып қашқаның, жұрт 
бетіне тіке қарай алмағаның, жүзіңнің 
қаралығы ма? – деп, үдете түсті ызба-
рын. Кеңес те көтеріліп, ашу шақырғы-
сы келіп еді, Сағындықтың мысы бас-
ты білем, сәлден соң ол тостаған тола 
сүтті аударған мысықтай мүлдем жуа-
сып қалды. Сағындық илеуінің астына 
түсіп қалбалақтап шыға алмай жатыр. 
Жұрттың «Қойыңыз – қойыңыз» де-
генінің әсерімен ғана ол мұның одан 
сайын күш ала бастаған кәрінен әйте-
уір аман қалды. 

Сағындық қалай өзгергенін  түсін-
бейді. Үйдің тұңғышы. Қарындастары 
бар, кенже інісі Әділбек. Оларға аға-
лық қамқорлық жасаушы еді. Әсіресе, 
балалық шағында, жас кезінде. Мына 
оқиға әлі есінде. Ата-анасы Әділбек-
ке «Орленок» белесепедін әперген. 
Оның қуанышында шек жоқ. Әлсін-әл-
сін далаға шығып, көшені ойқастап 
жүргені. Бір жағы мақтанғысы да ке-
леді-ау. Сағындық үй алдындағы тал 
көлеңкесінде отырған. Анадай жерде 
Әділбек жүр шапқылап. Көрінбегені-
не әжептәуір уақыт өтті. Жәймен кө-
шенің бұрылысына тақады. Сонда ғана 
інісінің ересек екі баланың ортасында 
қалғанын көрді. Жағдай былай болып-
ты. Олар Әділбектің белесепедін ша-
малы ғана мінуге сұрайды. Ол береді. 
Шатақ сосын басталады. Жаңағылар 
әлім-жеттік жасап, белесепедті ке-
зек-кезек мініп, Әділбекке бермей, оны 
әурелеп жүр екен. Әділбек ызаланып, 
күйініп, ересек балалардың зорлығына 
зорға шыдап тұр екен. Осыны байқаған 
Сағындық  біреуін желкесінен ұстап, 
құлағын бұрап шыңғыртты. Екіншісі 
мұны көрісімен белесепедті тастай 
қаша жөнелді. Ағасының қамқорлығын 
көріп, Әділбек өксігін әзер басты. 

Ал, казір не болған?.. Ізінен ерген 
бауырына пана болғаны қайда қалды 
мұның?.. Үлкен өмірге кіргелі, кісі 
болғалы өзгеріпті. Сонда қалай? Бір 
үйде өскен жандар есейе келе бірінен 
бірі қашықтай түссе, адамдар бірлігі не 
болмақшы?!..  

Бүгін тамақ тоқ, киімнің неше 
түрі бар, қора-жай зәулім. Бірақ, адам 
адамнан алыстаған. Осыған түсін-
бейді Сағындық. Ашуы  келеді. Кімге 
тиісерін, кімнен сұрарын білмейді. 
Сондықтан, кез келген жерде, адамның 
сөзі мен ісі теріс көрінгенде оны ұстап 
тұру мүмкін емес. Адамның мінезі мен 
түрі де құбылады. Кезінде бір ауылда 
туып-өскен, жиырма жасынан кейін 
тағдыр бұйрығымен елу жыл кезікпей 
жетпіске келген екі қарттың бірін-бірі 
зорға танып, жастықтарын еске алып 
шүйіркелескені осыған дәлел. Тек уәде 
қалпында болуы абзал. Кейде ол да 
өзгеріске ұшырап жатады. Бұған қа-
лай шыдарсың?  Адамның  пейілі мен 
көңілі де өзгереді. Жағдай жақсарған 
сайын олар да кеңейіп, оңалуы тиіс 
қой. Ал, керісінше, азып-тозып, та-
рылып жатса ше? Мұның бәрі Сағын-
дық үшін шешімі қиын, ауыр жұмбақ! 
Ол осыған түсіне алмай, түп-түбіріне 
жете алмай, мәселенің шешімін таба 
алмай, тығырыққа тіреліп басы қатқан-
нан соң  шатаққа ұрынады емес пе?!

Адам санасы жұмыртқаға ұқсас. 
Сыртындағы қатты ақ қабығы бол-
машы жерде ашу шақырып, жұртты 
әбігерге салатын пенденің шатақ мі-
незіндей. Қабығын аршып лас ыдысқа 
лақтырғандай, адамның оғаш қылығын 
сылып тастаса, жұмыртқаның ішіндегі 

сары уызындай, бабадан жеткен тек-
тілігі жарқ етеді. Ендеше, Сағындықта 
осы бар. Шіркін, пайдасыз қабықты 
мүлде сылып тастайтын күш болар 
ма еді? Сағындық соңғы кезде өз мі-
незі жөнінде көп ойланады. Сотқар-
лықтың маңайындағыларға тиер теріс 
әсерін байқап жүр ол. Бірақ, қолынан 
келері шамалы. Ауру батпандап кіріп, 
мысқалдап шығады дегендей. Деген-
мен, бұл азаматта жақсыға ұмтылыс 
бар. Өйткені онда тектілік пен тен-
тектік пара-пар. Бабалар тектілігі оған 
ата-ана қанымен жеткен. Тентектік 
бала кезіндегі тәрбиеден. Сол тентек-
тік әлі басым.

***
Көбі көлеңкелі іс себебін біреуден 

көріп, өзгеден іздейді. Өзіне маңай-
латуға жоқ. Уақыт өте қолайсыз құ-
былысты таразылайды, бұрынғы 
ойларын өзгертіп, дұрыс жолға тү-
суі мүмкін. Әділбек ағасының мінез 
тепкісін көп көрді, артық сөз естіді, 
кейде екі бауырдың арасында  жүру-
ге тиіс емес жағдайлар да орын алды. 
Туысына қатты өкпелеген күндер өтті. 
Әке-шеше жоқ жөн сұрайтын. Екі ба-
уырдың бөтен кісі алдына барып, ақыл 
сұрауы орынды ма?! Одан да Алла 
ықпалын күткен дұрыс шығар! 

Оның ойы астан-кестең. Бауыры 
екеуі кезіккен тығырықтан арылғысы 
келеді. Жол іздеп, қарманады. «Апы-
рай-ә», «Қолда бардың қадірі жоқ» де-
гені осы екен-ау! Осыған жете алмай, 
армандап жүргендер қаншама? Бауы-
ры жоқ адамдар қалай өмір сүріп жа-
тыр екен, ә?! Менікі әурегершілік екен 
ғой! Осыған дейін тіл табыса алмаға-
нымыз екеумізден-ақ болсын! Бірақ, 
мен кішімін. Мейлі, бауырым артық 
сөздер айтсын-ақ! Мықты болсам, сол 
сөздердің неге, қалай шығып жатқанын 
тауып, түп-тамырын зерттеп білуім ке-
рек еді. Осы уаққа дейін соған шамам 
келмепті. Бұрынғылардың «Үлкендікі 
бұрыс болса да, дұрыс» деуінің мәнін 
Әділбек енді түсінгендей.  

Әкенің Сүлеймен атты тетелес 
ағасы болған екен. Әділбек мектепке 
бармай ол кісі жарық дүниемен қош 
айтысыпты. Перзенттен тарлық көрсе 
керек. Әділбектің  екі жасар кезінде 
інісіне келіп оны сұрапты, бауырыма 
басайын, бала етіп алайын деп. Бұлар 
келісе қоймапты. Осыны Әділбек 
есейгенде ана аузынан естіген. Бүгін 
сол сөз есіне түскенде, оны заматын-
да күтпеген күмән шұғыл шыр айнал-
дыра орап алды! Неге өз ағасы мұны 
соншама жек көреді, кілең кеудесінен 
итереді жаттай?! Әрдайым соңына 
түсіп алады! Мүмкін, бұл шынымен 
Сүлеймен атты әке ағасының баласы 
шығар. Онда мұны өз әкесі Сүлей-
мен қайтыс болған соң осылар асы-
рап алған шығар. Бір жолы әкесі сен 
Сүлеймен әкеңнің ұлысың дегені бар. 
Ендеше осында бұл білмейтін сыр жа-
тыр! Оған дәлел де жоқ емес. Өйткені 
мұның пошымы Сағындық ағасының 
 түр-әлпетіне ұқсамайды. Содан Әділ-
бекті күдік ала бастасын! Алаңсыз да-
мылы кетті. Енді мұның анық-қанығын 
кім білуі мүмкін? Әрине, Сағындық 
ағасы. Бірақ, онымен тілдесу, сырласу 
Әділбекке оңай емес.

***
Інісіне қатты шүйлігіп ренжіткен 

кеште көршісі Болатпен бірге қайтқан. 
Ертеңіне мұның үйіне келіп ол: «Кеше 
сен бауырыңды бекер  ренжіттің! Оған 
таққан кінәларың негізсіз, артық! 
Сен ініңе босқа өкпелейсің! Мұны 
біреу лер пайдаланып кетеді. Екеуіңді 
шатыстыр ғысы, алыстатқысы, бөлгісі 
келеді. Осыған жол бермеуің керек, 
Сәке!» – деді.

Осыны күткендей Сағындық та 
іле-шала ақтарыла сөйледі:

– Болат, осыны әдейі жасайды дей-
сің бе? Амалсыздан ғой! Білмеймін, 
маған не болғанын, әйтеуір жұртқа 
разы емеспін! Маған сенсең, біреулер 
бірін-бірі арбап-алдайтын сияқты. Ой-

лайтыны тек өз қамы. Өздеріне бәрі оң. 
Маған теріс! Осыған шыдай алмай бар 
бәлені өзіме қаратып алам! 

– Қызық екен, Сағындық. Ендеше, 
мен осыны байқамаппын.

– Сенсең де, сенбесең де, мен өз-
гелерге сол бала кезімдегі көзқараспен 
қарайтын сияқтымын әлі. Есейе келе 
сол мінезім, осы әдетім көп өзгерген 
емес. Дүние үшін жұлысбаймын, та-
ласпаймын! Қайдан жұққанын біл-
меймін, мен адамның не ойлап тұрға-
нын көзінен ажырата аламын. Анада 
Кеңеске тиіскенімді білесің. Оған на-
зар салғанымда көзін алып қашқанын 
байқап, қаным қайнады. Негізі тіке қа-
рамай, көзін аударып кеткен пендеден 
аулақ жүру керек!  Болат,  барымды 
айтайыншы саған!  Мен,  осы қатты 
қорқамын, өмірге бейімсіз тудым ба 
деп!.. Жоқ, әлде, шынайы болмысқа 
сай емес өзгелер ме?!

– Кейде,  «Бала болдың ба?!» – деп 
жатады қасындағының қарапайым ісін 
аңғарып, бостау сөзін естіп. Ақ-адал 
ойы мен жүрек жарды сөзі болса ше 
ол? Жұрт бала болмас үшін есейеді, 
ақыл мен білімге толады. Пысықтары 
арасында қулық-сұмдықпен жарасып 
үлгереді. Биік лауазым мен мол бай-
лыққа жету үшін. Біреудің есебінен. 
Өзгенің несібесінен. Ал, осының қа-
жеті қанша?! Баға жетпес, қасиетті 
өмірді арзанға айырбастаудың?! Бұрыс 
жолмен, теріс пиғылмен келген мол 
дүниенің түбінде құтсыз болатынын 
жұрт білмей ме осы?! Осыны айтты 
да, Сағындық кідірді. Болат бар ықы-
ласымен басын шұлғып, ойлы, ыстық 
назарын аударды досына.

Ол сырт көзге қаталдау, мейірімсіз-
деу көрінгенімен, іштей көп ойланады. 
Сөзге де ергіш, түйсікті сәтте ойла-
нып, қиналмайды, бірден түзу жолдан 
тайдырар ашуға секіріп мініп, жұрт 
тынышын алады. Содан таяқ жейтін. 
Кейін, оңашада ойланып, өзіне көңілі 
толмай ренжитін, бірақ, алда ілікті 
жағдай туа қалса үйреншікті әдетіне 
қалай ұрынып кеткенін байқамайтын. 
Әсіресе, бауыры жөнінде. Інісімен 
көлеңкелі қарым-қатынаста болуы оны 
мазасыз ойға жетелейтін. «Артымнан 
ерген бауырыма неге сондай қаталдық 
жасап жүрмін?! Барған сайын екеу-
міз алыстап бара жатырмыз. Жұртты 
көрсем, әп-әдемі, тату-тәтті өмір сүріп 
жатыр, тіпті сырттай қызығасың. Ал, 
біздікі болса мынау. «Осыны қою керек 
қой» деп жатып, ұйықтап кетуші еді. 
Ертеңіне, ояна келе күнделікті күйкі 
тірлікке араласа мұны ұмытатын. Ой-
лары аяқсыз қала беретін.

***
Әке әңгімесін жалғастырды: «Осы 

ауылда тоқсанға таянған жалғыз ілікті 
қарт болған. Сол кісімен ұзақ сөйлес-
кенім бар. Ол уақта мен орта жаста-
мын. Білмеймін неден екенін, сол кісі 
маған жылы ұшырады. «Ауылдың  сы-
рын білесің бе?» – деді. «Білмеймін» 
деп жауап қайырдым. Сәл ойлаңқырап 
қалды. Білмесең, айтайын! Өзіммен 
бірге кетпесін. Сөйтіп қарт әңгімесін 
бастады: «Ертеде ауыл шетіндегі көл 
жағасына қоршау орнап, барақтар 
тұрғызылды. Оған сотталып, жазасын 
өтейтін елу шақты адам әкелді. Заман 
белгілі. Күнкөріс ауыр. Әркім өзінше 
тырбаңдануда. Бір күні ауыл азамат-
тары мен жаңағы қоршаудағылар ара-
сында қатынас басталсын кеп. Жазала-
рын өтейтіндер ұры-қары, бұзақы емес, 
кілең оқыған, білімді, жуас адамдар.  
Қай заманда да адам сөйлеген сөзі-
нен, аузынан шыққан өтімді, өткір ой-
дан табады емес пе, шамасы бұлар да 
сондай пәлеге кезіккендер-ау! Неге, не 
үшін отырғандары белгісіз, оны өздері 
де білдірген емес. Оларды бақылайтын 
форма киген оншақты орыс әскерилері 
бар. Бір-бірімен өзінше тілдескенде сөз 
арасында «Итака» деген сөзді көп ай-
тады. Содан ауыл адамдары осы маңды 
«Итака» деп атап кетті. 

Ауыл азаматтарының күн көрісі 
жетісіп тұрмаса да, олар жаттық білдір-
мей «Итакамен» байланысын үдетіп, 
күнде бірнеше тапа жүгері, күрмек на-
нын,  тобатай сүт, сапар кесе айран мен 
көжелерін апарып тұрғаны.

Сол қоршау оншақты жыл тұрды. 
Босағаны үйлеріне қайтып, қалғаны 
өзге жаққа бет алды. Кетерінде олар 
ауыл азаматтарымен жылап айырыл-
ды. Ішіндегі үлкендеуі: «Біразымыз 
осы ауыл адамдары арқасында аман 
қалдық, бұл маң Құдай ықыласы ауған 
құтты қоныс екен. Мұнда қолқайыры 
мол, жүректері жылы, пейілі кең жан-
дар тұрады екен. Осы ауылға Алланың 
нұры жаусын, жандары көктеп, көгер-
сін. Аталарының бізге жасаған сауап-
ты істер шарапатын Алла ұрпақтарына 
бұйыртсын!» – деді, көзіне жас алып. 
«Мен осыны өз құлағыммен естіген-
мін», – деді қарт.

Жаңа ғана түнеріп отқан Сағындық 
әкесінің баяғыда айтқан осы сөзі есі-
не түскенде болмыстың түйінді жұм-
бағы шешімін сезгендей толқыды. Ар-
дақты әке жол көрсетіп тұр ғой! Бұрын 
осы ауылға баталарын беріп кеткен  
адамдар жүрегі түбінен шыққан ықы-
лас-шарапаты солайымен өзіне дарып, 
құйылып жатқандай көрінді. Бір жағы 
бұл оның ішкі ойы да шығар. Кісі қи-
налғанда, машақатқа кезіккенде, одан 
құтылу мен арылуға  жол іздеп қар-
манады.  Сағындық қазір сондай өла-
ра  сәтте. Ол «Баталы құл арымас» 
дегендей ата-баба қонысынан қайыр 
көрген мүсәпір жандар қалдырған қа-
сиетті  шапағат-қайырымнан үмітте-
неді.  Мұның бабалары сонау сұрапыл 
заманда аузынан жырып, таныстығы 
да, жақындығы да жоқ, зорлықтың 
тәлкегіне түскен кінәсіз жандарға қол-
дау жасап, оларды аман алып қалып-
ты.  Ал, мұның өз бауырына жақсылық 
жасауға шамасы жетпегені ме?!

Ойланып жатып, ұйықтап кетті. 
Таң ата түс көрді. Ауылға қонақ жі-
гіт келіпті. Айтуынша, ол баяғыда 
«Итакада» болған адамның ұлы екен. 
Әкесі ақырғы сәтінде осы ауылға ба-
рып, ауыл адамдарына рақмет айт, деп  
тапсырыпты. Әке өсиетін орындауға 
аттаныпты. Сол азамат Сағындықтың 
қолынан алып рақметін айтты. «Әкем 
сіздерді «Құдайына қараған адамдар» 
деп еді маған. Соны айтуға келдім» – 
деді ол. Бұл оянып кетті.

Осы түс Сағындыққа көп жай-
ды аңғартты. Әке  өсиеті есіне түсті. 
Ата-баба аруағының желеп-жебеп 
жүргеніне көзі жетті. Көп ойдың 
шешімін тапқан сияқты. Далада мәши-
насымен әріптесі күтіп тұр. Ертемен 
құрылысқа жетулері тиіс. Ол бірден 
көрші ауылға тартты. Екі қыстақтың 
арасы жарты сағаттық. Жол ұзарып 
кеткен бе, қалай?.. Жеткізетін емес! 
Қарсы көлік шаң берді. Жақындай 
түсті. «Мынау Әділбек қой» – деді  қа-
сындағы. – Тоқта – деді Сағындық.

Ол да тоқтады. Ішінен Әділбек 
шықты. Бұл да түсті. Екі бауыр жол 
үстінде кезікті. 

– Қайда барасың? – деді бұл.
– Сізге келемін, – деді ол.
– Ендеше, мен саған барамын, – 

деді ағасы.
– Сөзім бар Сізге айтатын, – деді 

інісі.
– Айт, онда жұмысыңды, – деді ба-

уыры.
– Сізге қояр сұрағым бар. Соны 

білгім келеді!
– Ол қандай сұрақ?
– Аға, осы мен Сізбен бірге тудым 

ба?  Менің шын әкем Сүлеймен емес 
пе?  Кейде екеуміз бір тумағандай 
көрінеді маған! 

– Бауырым-ай! Не дейін саған! 
Сенің туғаныңды көрген мен емес 
пе?! Жатушы ең томпиып, сүп-сүй-
кімді боп!.. Сен дүние есігін ашқанда 
ата-анамның қалай қуанғанын көрген 
жоқсың! «Сағындық соңынан қара 
ерді» – деп, жар салды ғой ол иманды 
болғырлар! 

– Айтыңызшы, онда Сіз үшін осы 
дүниеде менен артық, менен жақын 
жан бар ма?.. Көп ойландым! Маған 
Сізден артық, Сізден асқан жақын жан 
жоқ екенін ұқтым, түсіндім, аға! Менің 
қатем көп. Енді Сіз не істесеңізде кө-
теремін! Өйткені, соңыңыздан ерген 
қараңызбын!..

– Сай-сүйегімді сырқыратып, жа-
нымды елжіретіп жібердің-ау, Әділ-
жаным!  Мен де ақымақ емеспін!  Жас 
кезімде кітап көп оқыдым. Сенің мына 
сөзің оқыған уақиғаны есіме салды 
ғой. Ерте заманда болымды азамат 
жаудан жеңіліп шегінген екен. Жо-
лай ұлын кездестіреді. Оны артына 
мінгізіп алады. Шауып келе жатыр. 
Алдында жаяу қашып бара жатқан 
туған інісін көреді. Жау артта жақын-
дап қалды. Жарамды ат тек екі адамды 
ғана жаудан құтқарады. Сонда жаңағы 
батыр көзіне жас алып: «Атасы бөлек 
аттан түс, атасы бірге атқа мін» деген 
екен!

«Сол сен екенсің ғой, кешір мені 
бауырым, бұдан былай екеумізді Ал-
ладан өзге ешкім айыра алмайды!» – 
деп, кемсеңдеп інісін құшақтай алды, 
алпысты алқымдаған азамат. Інісінің 
көзінен де жас парлап тұр. Ата-анала-
ры дүниеден көшкенде осылай жылап 
еді олар. Онда әке-шешеден айырылға-
нына жыласа, мұнда бір-бірімен қайта 
қосылғанына, табысқанына  жылап 
тұр.

(Соңы. Басы өткен санда)
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БАУЫР(әңгіме)
Серікбай ҚОШҚАРОВ

Ақ Олимпиада 
алауы жағылады

Енді санау-
лы күнде Қытай 
астанасы – Бей-
жің қаласында 
Қысқы Олимпиада 
алауын жағады. 
Жер-жаһанның 
жүзден жүйрік 
саңлақтары аспан-
асты еліндегі 

айтулы аламанда сайысқа түсіп, 
үздіктерді анықтайтын жүлделерді 
сарапқа салады. Олардың қатарын-
да қазақстандық спортшылар да 
бар. Еліміз тәуелсіз мемлекет ретінде 
жетінші мәрте беделді бәсекеде бақ 
сынауға мүмкіндік алып отыр. 
Бүгінгі күндері Қытайда олимпиа-
далық ауылдар шетелдік делегация-
ларды қабылдай бастады. 

Қазақстандықтар қысқы спорт түрлері-
нен алдыңғы қатарда көрініп жүрген жоқ. 
Тек тоқсаныншы жылдарға дейін кеңестік 
құрама қатарында жүлдегер атанған. Мәсе-
лен, қостанайлық шаңғышы Иван Гаранин 
1976 жылы Австрияның Иннсбрук қала-
сында өткен XII Қысқы Олимпиадада екі 
қола медаль еншіледі. Ал 1988 жылы Кал-
гариде өткен дүбірлі додада шаңғы спор-
тынан Владимир Саханов күміс, Владимир 
Смирнов қос күміс пен қола медальға қол 
жеткізді. 

1994 жылы алғаш рет қазақстандық 
спортшылар тәуелсіз еліміздің көк туын 
желбіретіп, Ақ Олимпиада ойындарына 
қатысты. Сол жолы шаңғышы Владимир 
Смирнов 1 алтын, 2 күміс медаль алып, 
қазақстандық жанкүйерлерді көл-көсір 
қуанышқа кенелтті. Осының нәтижесінде 
еліміз жалпыкомандалық есепте 12-орынға 
тұрақтады. Содан бері отыз жылға жуықта-
ды. Өкініштісі, ел құрамасынан осындай 
толайым табысқа әлі күнге дейін ешкім 
қол жеткізген жоқ. 1998 жылы Жапония-
ның Нагано қаласында өткен дүбірлі до-
дада шаңғышы Владимир Смирнов қола 
еншіледі. Осындай биіктен конькимен жү-
гіруші Людмила Прокашева да көрінді. 

Одан кейінгі 2002 жылы АҚШ-тың 
Солт-Лейк-Сити, 2006 жылы Италияның 
Турин қалаларында өткен екі Олимпиа-
дадан қазақстандық спортшылар құрқол 
қайтты. Сол олқылықтың орнын 2010 
жылы Канаданың Ванкувер қаласындағы 
ойындарда қазақстандық биатлоншы Еле-
на Хрус талева аз-кем толықтырды. Ол 
жекелей сында күміс медаль алды. 2014 
жылы Ресейдің Сочи қаласындағы бедел-
ді бәсекеде мәнерлеп сырғанаушы Денис 
Тен қола жүлдегер атанды. Ал 2018 жылы 
Оңтүстік Кореяның Пхёнчхан қаласында 
өткен ойындарда Юлия Галышева фри-
стайлдың могул түрінен бір қола медальға 
қол жеткізді.

Шорт-тректен Қазақстан команда-
сының көшбасшысы, әлем кубогі кезең-
дерінің жеңімпазы әрі жүлдегері Абзал 
Әжіғалиев пен конькимен жүгіруден төрт 
құрлық чемпионы Екатерина Айдова 
2022 жылғы Бейжің Олимпиадасында Қа-
зақстан олимпиадалық құрамасының туын 
ұстаушылар болып бекітілді. 

Қысқы Олимпиада ойындарының 
ашылу салтанаты 4 ақпан күні Бейжіңдегі 
ұлттық стадионда өтеді.

Қазақстаннан  34 спортшы  8 спорт 
түрінен 87 лицензияға қол жеткізді. Об-
лыстарға бөлсек, ең көп спортшы Шығыс 
Қазақстан облысынан (9) және Алматы қа-
ласынан (8), қалғаны – басқа өңірлерден. 

Шаңғымен жарысудан еліміздің атынан 
екі ер адам және бес әйел адам сынға түседі. 
Олар – Виталий Пухкало, Евгений Велич-
ко, Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, 
Ирина Быкова, Надежда Степашкина және 
Ангелина Шурыга.

Фристайл-могулдан Юлия Галышева, 
Аяулым Әміренова, Олеся Граур, Анас-
тасия Городко, Дмитрий Рейхерд және 
Павел Колмаков еліміздің атынан жарыс 
жолына шығады. Ал шаңғы акробатика-
сынан Жанбота Алдабергенова, Ақмаржан 
Қалмұрзаева және Шерзод Хаширбаевқа 
үміт артамыз. Сондай-ақ, тау шаңғысынан 
Захар Кучин слалом мен гиганттық сла-
ломда сынға түссе, әйелдер арасындағы 
слаломда Александра Троицкая ел сенімін 
ақтауға күш салады. Шаңғымен секіру-
ден  Сергей Ткаченко мен Данил Васильев 
Олимпиада жолдамасын иеленді, шаңғы 
қоссайысынан Шыңғыс Ракпаров  аталған 
спорт түрінен Олимпиадаға алғаш рет 
қатысып отыр. Биатлоннан Галина Виш-
невская-Шепоренко, Александр Мухин 
мен Владислав  Киреев, конькимен жүгіру 
спортынан Надежда Морозова, Екатерина 
Айдова, Дмитрий Морозов, Иван Аржани-
ков пен Денис Кузин үздіктер қатарында 
сынға түседі. Шорт-тректен Абзал Әжіға-
лиев, Денис Никиша, Әділ Ғалиахметов, 
Яна Хан және Ольга Тихонова сынды отан-
дастарымыз бар.

Дайындаған 
Әділжан ҮМБЕТ, 

«Сыр бойы»


