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«TAN-FOOD» ет өңдеу 
цехы тәулігіне  үш бас ірі қара 
етін өңдеп, одан 15 түрлі тағам 
әзірлеп, аудандағы және облыс 
орталығындағы бірқатар сауда 
орындарын қамтамасыз етіп отыр. 

Айта кетейік, «Бір асым 
етке»  лайықталған, салмағы 3 
келі (баспақ еті, жылқы қазысы, 
қой құйрығы) өнімнің бағасы 

7 мың теңге болса, сыйлы 
қонаққа ұсынатын «Сыбағаның» 
бағасы – 8 мың теңге. Бұл – бір 
табаққа шақталып, жылқы етінен 
жасақталған даяр өнім. Сол күйі 
қазанға сала бересіз. Сыйлы қонақ 
келсе, сыбағасы дайын. Сонымен 
қатар, цехта өндірілген жылқы 
еті 2200 теңге, сиыр еті  2000 
теңгеден сатылады. Оған қоса, 

өкпе-бауыр, фарш, манты, әсіп, 
тұшпара,  котлет, тефтели сияқты 
өнім түрлері де қолайлы бағада 
сатылып,  тұрғындар сұранысын 
қанағаттандырып отыр.

Ауылдық  ардагерлер кеңе-
сінің төрағасы Жалғас Өмірбаев 
былай дейді:

– Бұрын ет алу үшін ауданға 
баруға тура келетін. Ал, қазір 
жақсы болды, «TAN-FOOD» цехы 

ауыл тұрғындарын ет өнімдерімен 
толық қамтамасыз етіп отыр. 
Бәрі көз алдымызда, цехта еңбек 
ететін осы ауылдың азаматтары. 
Сондықтан өнімнің сапасына 
талас жоқ, қазіргіше айтқанда 
ха лал өнім. Президент ауыл 
шауашы лығына ерекше назар 
аудару қажеттігін айтты. Үкіметке 

алдағы үш жылда азық-түлік 
қауіпсіздігін түбегейлі шешуге 
тапсырма берді. Сондықтан 
ауылымызда қолға алынған 
осындай игі бастамалар халықтың 
әл-ауқатын жақсартуға лайықты  
үлесін қосып отырғанын айта 
кеткеніміз жөн, – деді ардагер.

Таң ауылының әкімі Қайрат 
Сейдахметовтың айтуынша, 
«TAN-FOOD» ет өңдеу цехы, 
сондай-ақ, «Нұр» шаруа қожалы-
ғының күріш ақтау  цехы ауыл 
тұрғындарына қызмет көрсетуден 
бөлек, тұрақты жұмыспен де 
қамтып отыр.  Алдағы көктемнен 
бастап жаңа жұмыс орындарын 

ашу жоспарда бар. Атап айтқанда, 
қоян, балық өсіру және омарта 
кәсібін қолға алуға байланысты 
жобалардың бизнес-жоспарлары 
тиісті комиссия қарауына ұсы-
нылды. Аталған жобалар қолдау 
тауып жатса, ауыл тірлігінің 
ілгері басуына өзіндік септігін 
тигізері анық.

Сыйлы қонақ келсе,
сыбаға дайын

Қай кезеңде болмасын, мемлекеттің даму сатысында 
мәдениеттің, руханияттың орны ерекше. Тәуелсіздік 
жылдарында төл тарихымызды түгендеп, ұлттық 
құндылығымызды ұлықтауға, әдебиет пен өнерімізді 
әлемге танытуда көптеген жобалар жүзеге асырылды. 
Атқарылған жұмыстың нәтижесі  мен алда тұрған жаңа 
міндеттер жайлы облыстық халық шығармашылығын 
дамыту және мәдени-продюсерлік орталығының режиссері, 
ҚР Мәдениет саласының үздігі, «Шапағат» медалінің иегері 
Орынкүл Бұрхановамен сұхбаттасқан едік.

Мәдениет – қоғам келбеті

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Жалағаш ауданы, Таң ауылында өткен жылы «Агро Лидер 
Таң» ЖШС бастамасымен «TAN-FOOD» ет өңдеу цехы іске 
қосылды. Жоба құны 144 млн теңгені құрады, оның 87 млн 
теңгесі серіктестіктің жеке қаражаты есебінен, ал 57 млн теңгесі 
«Байқоныр ӘКК» АҚ арқылы қаржыландырылды. Бүгінде ет 
өңдеу цехы 8 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Цех 
директоры Сәкен Шағыртаев, өндірістік цех басшысы Динара 
Қалмұратова.

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ ӨҢІР ӨНІМІ

Бастауын Тянь-Шань тау-
лары нан алатын Сырдарияда 
су деңгейі биыл да төмен. Оған 
басты себеп – таудағы көпжылдық 
мұздықтардың аздығы, жауын-
шашынның сирек жаууы. Осының 
салдарынан «Тоқтағұл» су 
қоймасында қазір бар-жоғы 9,4 
млрд текше метр су жиналған. 

– Аталған су қоймасының 
сыйымдылығы 19 млрд текше 
метрді құрайды. Байқасақ, онда 
10 млрд текше метр су аз болып 
тұр. Бұл төменгі бөліктегі барша 
шаруаны ойландырады. Сырдария 
Қырғызстаннан өзге Тәжікстан 
мен Өзбекстан жерін басып өтетіні 
белгілі. Оның бойында қаншама 
су қоймасы орналасқан. Қаншама 
адам дария суы арқылы жерден 
нәпақасын тауып отыр. Олардың 
барлығына белгілі мөлшерде 
су қажет екені даусыз. Ендеше, 
өзеннің аяқ шенінде қоныс 
тепкен еліміз үшін Сырдария суы 
биыл да ділгір мәселенің біріне 
айналуда. Әрине, бұл бағытта 
жылма-жыл еліміздің тарапынан 
тиісті іс-шаралар қолға алынып 
келеді. Десе де, суды үнемді және 
тиімді пайдалануға мән беруіміз 
тиіс, – деді  «Арал-Сырдария» 
бассейндік инспекциясының 
басшысы Сейілбек Нұрымбетов. 

Оның айтуынша, жоғары 

бөліктен «Шардара» су қоймасына 
секундына 700 текше метр су 
келуде. Былтыр да дәл осындай 
көрсеткішті көрсеткен еді. Қазір 
онда 3 млрд текше метрден астам 
су бар. Өткен жылы бұл уақытта 
3,7 млрд текше метр су болған еді. 
Жалпы, су қоймасының сы йым-
дылығы – 5,2 млрд текше метр. 

Былтыр су қоймасынан төмен-
гі бөлікке 500 текше метр су 
босатылған. Қазір ол бар-жоғы 
100 текше метрге жуық тай-
ды. Осының салдарынан «Көк-
сарайға» су алынып жатқан жоқ. 

Облыстық ауыл шаруашы лы-
ғы басқармасының мәліметінше, 
биыл суды аз қажет ететін 
дақылдарға мән берілуде. Алдын 
ала жорамал бойынша күріш 80 
мың тектарды маңайлайды. Ол 
былтыр 84 мың гектарды құраған.   
Ал  дәнді дақылдар 92,2 мың 
гектарды құраса, майлы дақылдар 
6,7, мал азықтық дақылдар 68,7 
мың гектарды шамалайды. Картоп 
пен көкөніс, бақша 19,5 мың 
гектарға егілмек.

Көктемгі су алу қарсаңында 
барлық аудандар мен Қызылорда 
қаласының су шаруашылығы 
нысан  дарын дайындау жоспары 
жасалуда.

«СБ» ақпарат 

Судың жайы 
не болмақ?

Сыр өңірінде биыл да су тапшылығы болуы мүмкін. 
Мамандар мұндай болжамды жоққа шығармайды. Дарияның 
жоғары бөлігіндегі табиғи жағдай осындай ойға жетелейді.

КӘСІПТІК БІЛІМ және
ЕҢБЕК НАРЫҒЫ:
ЕКЕУІНІҢ БАЙЛАНЫСЫ ҚАНДАЙ?

 «Кәсіп түбі – нәсіп» дейді дана халқымыз.  
Сол сияқты «қолы қимылдағанның аузы 
қимылдайды» деген де өз қарияларымыз. 
Кәсіп игеріп, игілігін көріп жүргендер  жоқ 

емес. Бірақ олар тым аз ба дерсіз. Әсіресе, өз 
жастарымыздың қарапайым жұмысшы болуға 
деген ұмтылысын байқай бермейміз. Бірақ 
жұмыссыз жастар жетерлік.

– Қоғамда, күнделікті өмірде 
мәдениетті қалыптастыруда әрбір 
адамның немесе қоғамда орны бар 
тұлғаның үлесі қандай? Әлде, бұл тек 
мәдениет саласы қызметкерлерінің 
міндеті ме?

– Иә, адам тұлға болып тумайды, 
келе-келе қалыптасады. Адамның тұлға 
болып қалыптасуына қоғам, әлеуметтік 
ортасы әсер етеді.

Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев тың сөзінен және 
дауыс беру рәсімінен кейін 
Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевты «Nur Otan» 
партиясының Төрағалығына 
сайлау туралы Съезд қаулысы 
қабылданды. Содан кейін Мем-
лекет басшысы жиынға қаты-
сушылар алдында сөз сөйледі.

Қасым-Жомарт Тоқаев пар-
тияның жаңа көшбасшысы ре-
тінде сөйлеген сөзінде пар тияны 
басқаруға ұсыныс жасағаны 
және қолдау көрсет кені үшін 
ризашылығын білдіріп, «Nur 
Otan» партия сына төрағалық 
ету аса жауапты жұмыс екенін 
атап өтті.

Президент халқымызды 
дүрбелеңге салған қаңтардың 
басындағы қайғылы оқиғалар 
туралы айта келе, лаңкестер 
мен қылмыскерлерге тойтарыс 
беріп, мемлекетіміздің тұтас-
тығын сақтап қалғанымызды 
мәлімдеді.   

– Құзырлы органдар кінәлі 
адамдарды анықтап, жауапқа 
тарту үшін тергеу жүргізуде. 
Бұл жұмыс тек заң аясында 
жүзеге асырылатынына күмән 
бол мауға тиіс. Бәрі Бас Проку-
ратураның және менің жеке 

бақы лауымда болады. Адам 
құқығын міндетті түрде сақ-
тай мыз. Бұдан былай мұндай 
қа сіретке жол бермейміз, – деді 
Президент. 

Мемлекет басшысы қоғам-
дық құндылықтар жүйесіне, 
саяси және әлеуметтік-эконо-
микалық салаларға түбегейлі 
өзгеріс енгізу қажет екеніне 
назар аударды. 

– Азаматтық қоғам инс-
ти туттарына зор міндет жүк-
теледі. Әсіресе, саяси партия-
лар айрықша рөл атқаруға 
тиіс. Соның ішінде біздің 
пар  тия мыздың алатын орны 
ерекше. «Nur Otan» Қазақ-
стан ды нығайтуға бағытталған 
маңызды реформалардың бас-
тауында болып, түрлі салада 
нақты жетістікке жетуімізге 
елеулі үлесін қосты, – деді 
Мемлекет басшысы. 

Қасым-Жомарт Тоқаев 
өз сөзінде Елбасының жеке 
басына қатысты ел ішінде 
тарап жатқан түрлі жағымсыз 
әңгімелерге түсіндірме берді.  

– Тұңғыш Президентіміз 
елі мізді іргесі берік мемлекетке 
айналдыру үшін зор еңбек 
сіңірді. Ол Отанымыздың және 
әлем тарихында Тәуелсіз Қа-

зақстанның негізін қалаған 
тұлға ретінде қалатыны сөзсіз. 
Елбасының 30 жылда ел мүддесі 
үшін атқарған жұмысын жоққа 
шығаруға болмайды. Бұл – 
тарихқа қиянат жасау деген сөз, 
– деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
пікірінше, Қазақстан халқы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың тұл  -

ғасына баға берген кезде тари-
хи деректерге шынайы түр де 
сүйенуі қажет.

– Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назар   баев отандық және әлем-
дік жылнамада Қазақстан 
Рес    публи касының негізін 
қалау шы деген атпен қала ды. 
90-шы жылдардың басын  да 
Қазақстанның демо графия-

лық ерекшелігіне және ше-
кара сының шеген дел меуіне 
байланысты белгілі сая сат-
керлер мен саясат тану шылар 
елімізді ыдырап кетеді деп 
болжам жасаған болатын. 
Осындай қилы заман, тарихи 
кезеңде Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев мемлекет құру 
жөніндегі күрделі мис сияны 

өз мойнына алды. Бұл, шын 
мәнінде, өте ауыр міндет еді, – 
деді Қазақстан Президенті.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
Елба сының нарықтық эко но-
ми каны қалыптастыруға, жан-
жақты реформаларды жүзе ге 
асыруға, Тәуелсіздіктің елең-
алаң кезінде әлеуметтік-эко-
номикалық сипаттағы көптеген 
проблеманы шешуге қосқан 
үлесін еске салды. Сондай-ақ 
мемлекеттік шекараны рәсім-
деуге, қауіпсіздікті қам тамасыз 
етуге, еліміздің геосаяси тұ-
ғырын нығайтуға және ас-
тананы көшіру ісіне сіңірген 
зор еңбегін атап өтті.

– Ол Американың бес 
президентімен, кеңестік және 
ресейлік бес басшымен, Қы-
тайдың бірқатар төрағаларымен 
және басқа да көптеген мем-
лекеттің басшыларымен, сон-
дай-ақ БҰҰ-ның төрт бас 
хат шысымен жұмыс істеді. 
Әлем  дік қоғамдастықта оны 
жаһан  дық ядролық қаруға 
қар сы қозғалыстың көш бас-
шы сы деп атайды. Сонымен 
қатар Тәуелсіздік жылдары 
Қа зақстанның барлық эконо-
микалық көрсеткіш бойын-
ша Орталық Азия кеңіс-
ті гін де алдыңғы орынға 
шық    қа нын ұмытпауымыз 
керек. Сон  дықтан Тұңғыш 
Пре зи   денттің тарихи еңбегін 
ұмыт  пайық. Түптеп келгенде, 
шынайы әрі әділ болған жөн. 
Өткенін қаралаған халықтың 
бола шағы бұлыңғыр, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев. 

«ШЫНДЫҚҚА ЖАНАСПАЙТЫН ЖӘНЕ 
ОРЫНДАЛМАЙТЫН УӘДЕ БЕРМЕГЕН АБЗАЛ»

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Nur Otan» партиясының кезектен тыс ХХІ съезіне 
бейнебайланыс режимінде қатысты. Сондай-ақ жиынға 
Тұңғыш Президент – Елбасы, Президент Әкімшілігінің 
басшылығы, партияның Саяси кеңесінің мүшелері 
қатысты. Отырысты партия Төрағасының бірінші 
орынбасары жүргізді.
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БРИФИНГ

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова  энергетика 
және тұрғын үй-комму-
налдық шаруашылық сала-
сында атқарылған жұмыс-
тардың есебін тыңдады. 
Жиынға облыс әкімі ап-
паратының басшысы Ерлан 
Райғаниев, облыстық 
энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық 
басқармасының басшысы 
Ерлан Жаңабаев қатысты. 

Алдымен елді ме кен-
дерді газдандыру мәсе-
лесі қозғалды. Бүгінде 
аймақтағы барлық аудан 
орталықтары толыққанды 
табиғи газға қосылған. 
Өткен жылы басталған 5 
жобаның құрылысы жүр-
гізілуде. Оның ішінде, 
Қызылорда қаласындағы 
Наурыз және Махамбет, 
Қазалы қаласы, Шиелі ау-
данындағы Алғабас, Ақмая 
және Тереңөзек кенті бо-
йынша «Ақ дақтар» жобасы 
бар. Сондай-ақ, осы жылы  
«Ауыл – ел бесігі» бағ -
дарламасы арқылы Қазалы 
ауданындағы Жалаң төс 

батыр, Пірімов, Басықара 
ауылдарын газ дан дыру 
жұмыстары басталады. 

Биыл 6 елді мекенді 
газдандыру үшін Энер-
гетика министрлігіне 
өтінім берілді, яғни 
Аралдағы Сексеуіл 
кентіне АГТС орнату және 
кентішілік газдандыру,  
Қармақшыдағы Төретам 
және Ақай елді мекендеріне, 
Шиелі ауданы Шоқай елді 
мекеніне АГТС орнату мен 
Жаңақорғандағы Бірлік, 
Қыраш ауылдарына газ 
тарту межеленіп отыр. 

Облыс әкімі құрылыс-
монтаж жұмыстарын сапа-
лы жүргізіп, уақытылы аяқ-
тауды жүктеді. Табиғи газ 
бағасын бақылауда ұстау 
қажет екенін баса айтты.

Қызылорда қала сын -
дағы 4 қосалқы стан ция-
ны жаңғырту жал  ғасуда. 
Ұлт тық эконо мика ми-
нистрлігіне 2 жо баға бюд-
жеттік өтінім ұсы ныл ған. 
Сонымен қатар, Қы зылорда 
қаласындағы Сыр  дария 
өзенінің сол жаға лауын 

электрмен жаб дықтау және 
Шиелі кентіндегі қосалқы 
станцияны  қайта жаңғырту 
бойынша 2 жоба әзірленуде.

Аймақ басшысы 
аталған жобалар бойынша 
бірқатар тапсырма беріп, 
коммуналдық тарифтердің 
көтерілуіне жол бермеу 
керек екенін атап өтті. 

Еске салайық, аймақта 
жылу тарифіне  2021 жыл-
дың 1 қыркүйегінен бастап 
1 Гкал жылу энергиясына 
уақытша өтемдік тариф 
енгізіліп, 2020 жылдың 
деңгейімен салыстырғанда 
13,4%, газ тарифі 2020 
жылмен салыстырғанда 
5,9% төмен детілді.

Жылумен қамтамасыз 
ету бойынша да жүйелі 
жұмыс жүргізілуде. Биылға 
«Ауыл – ел бесігі» бағ-
дарламасы арқылы әлеу-
меттік нысандардың жылу 
қазандықтарын қайта 
жаңғыртудың 4 жобасына 
республикалық бюджеттен  
қаржы бөлінді. 

Жиын соңында облыс 
әкімі жылу беру маусы-
мын ақаусыз аяқтап, ауыз-
сумен қамту, газдандыру 
мәселелеріне кешенді тал-
дау жасау, нақты шешімдер 
қабылдау қажеттігін еске 
салды. 

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

Америкалық тараптың баста-
масымен өткен кездесу бары-
сында аймақ басшысы өзара тиім-
ді әріптестікті одан әрі нығайту 
ісіне сенім білдіріп, бірлесіп жұ мыс 
атқаруға дайын екенін жет  кізді. 
Әсіресе, экология сала сындағы, 
оның ішінде Арал теңі зі нің құрғаған 
табанына ағаш отырғызу мәселесіне 
тоқ талды.

– Өзіңіз білетіндей, біздің аймақ 
– экологиялық қиын дық тары бар 
мекен. Арал теңізін сақтап қалу – 

бүкіл адамзатқа ортақ мәселе және 
оның бірден-бір жолы – құрғаған 
теңіз табанына ағаш көшеттерін 
отырғызу. Қазіргі таңда біз көрші 
Өзбекстан Республикасымен бірге 
тартылған теңіз табанына сексеуіл 
көшеттерін отырғызу жұмыс тарын 
жос парлауда мыз. Сондай-ақ, USAID 
бағ дар  ламасында аталған жұ мыс 
бағыттары қарастырылғанын біле -
міз. Осы мәселені тағы да тал-
қылап, тез арада қолға алу керек деп 
санаймын, – деді облыс әкімі.

Өз кезегінде Кэролайн Сэвидж 
Қазақстан мен АҚШ ара сындағы 
қарым-қатынас дең гейінің жоғары 
екенін, бұл ретте әрбір өңірмен 
екіжақты тиімді байланыс орнату-
дың маңыздылығын, бірлесіп жұмыс 
жасауға қы зығушылық танытатынын 
айтты. 

Арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтап қалу және қалпына келтіру 
үшін жыл сайын сексеуіл, сарсазан, 
тамариск секілді өсімдіктер отыр-
ғызылып, көгалдандыру жұ мыстары 
жүзеге асырылуда. Мәселен, өткен 
жылы аймақта 100 мың гектарға 
жуық жерге сексеуіл отырғызылса, 
бірнеше жылда көшет аймағы 1 млн 
гектарға жеткізілмек. 

Әріптестік мәселелерін 
талқылады

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Алматы қаласындағы 
Америка Құрама Штаттарының Бас консулы Кэролайн Сэвидж 
ханыммен онлайн форматта кездесіп, екіжақты әріптестік 
мәселелерін талқылады.

6 елді мекен 
газдандырылады

Президент ел басқару 
ісінде жіберілетін кемшіліктер 
туралы айта келе, қателіктерге 
Американың да, Қытайдың да 
басшылары, тіпті Сингапурдың 
алғашқы Премьер-министрі  Ли 
Куан Ю да бой алдырды деген 
пікір білдірді.

– Бірақ Сингапурдың да, 
АҚШ-тың да, Қытайдың да 
халықтары және басқарушы 
топтары күрішті күрмектен 
ажырата біліп, өздерінің басшы-
ларын кемшіліктерден жо ғары 
қойды. Жұмыс істемейтін адам 
ғана қателеспейді деген сөз 
бұрыннан белгілі. Сондықтан 
Тұңғыш Президенттің тиісті 
тарихи еңбегіне лайықты 
бағасын берейік. Ал кеткен 
қателіктер, еліміздің келешек 
бас шыларына сабақ болсын. 
Мем лекетіміздің болашағы тұр-
ғысынан алғанда бұның дұрыс 
болатынына сенімдімін, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сонымен қатар, Мемлекет 
басшысы өз сөзінде «қасіретті 
қаңтар» оқиғасының Тәуел сіздік 
алған жылдардағы ең ауыр сынақ 
болғанын атап өтті. Президент 
қоғамның кемелдігі мен 
мемлекеттің күш-қуатын сынап 
көруге арналған емтиханды 
сәтті тапсыр ғанымызды айтты. 
Осы ретте Президент бұл 
оқиғалардың барлық себеп-
салдарын терең талдап, тиісті 
сабақ алу қажет деп санайды.

– Еліміз дамудың өте 
күрделі кезеңіне аяқ бас қа-
нын түсіне отырып, «Nur 
Otan» партиясын басқару ұсы-
нысын ризашылықпен қабыл-
даймын. Бұл шешім партия-
ны трансформациялау және 
бүкіл қоғамды ұйыстыру 
жұмыс тарына кірісуге дайын-
дықты білдіреді. Осы ретте 
мен Мемлекет бас шысы ре-
тінде ашық және әділ сая-
си бәсекелестік бола ты  нына 
кепілдік беремін. Менің конс-
титуциялық мін детім – барлық 
билік тар ма ғының ке лі  сілген 

іс-әрекетін және мем  лекеттік 
орган дардың ха  лық алдындағы 
жауап кер  шілігін қамтамасыз 
ету. Әрине, бұл жағдайлар 
Прези денттің кез келген 
партия мен қозғалыстардың 
қыз метінен белгілі бір дәре-
жеде алшақтауын талап етеді. 
Сон дықтан біраз уақыт-
тан кейін, бәлкім осы жыл-
дың ішінде, «Nur Otan» пар-
тия сына одан әрі төрағалық 
етуім нің орындылығы туралы 
мәселеге қайта ораламыз. Мем-
лекет басшысының тең қа-
шықтықтағы мәртебесі саяси 
рефор малардың ауқымды топ-
та масында біржола бекі тілуі 
керек, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Президент елімізді жан-
жақты жаңғырту үшін ұсы-
нылған ауқымды мәселені еске 
салды. Оның пікірінше, «Nur 
Otan» реформаларды жүзеге 

асыруға белсене атсалысуға, 
Қазақстанды қарқынды түрде 
қайта құрудың және жаңар-
тудың негізгі қозғаушы күші 
ретінде әрекет етуге тиіс.

– Бұл үшін «Nur Otan» өзін-
өзі жаңартуы керек. Партияның 
бүкіл жұмысын сөз жүзінде 
ғана емес, түбегейлі қайта құру 
қажет, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Мемлекет басшысы партия 
мүшелерін төмендегі басым-
дық тарға баса мән беруге 
шақырды.

Президент партия ішін-
дегі ынтымақты нығайту ды, 
қоғамдағы барлық конструк-
тивті күшті бірік тіруді бірінші 
міндет ретінде атады. Оның 
айтуынша, Жаңа Қазақстанды 
құру үшін ауызбіршіліктің, 
серік  тес тіктің, нық ұстаным 
мен болашаққа сенімнің 
маңызы зор.

Сонымен қатар Қасым-
Жомарт Тоқаевтың айтуынша, 
партия мемлекеттік орган-
дардың жұмысын қайталамауы 
керек. Президент «Nur Otan» 
партиясы негізінен идео-
логиялық және кадрлық жұ-
мыс тармен айналысып, қажет 
жағдайда мемлекеттік ап па-
раттың жұмысына жол сілтеп 
отыруы керек екеніне назар 
аударды.

– Партияның өміршеңдігі 
сайлауалды уәделердің қан ша-
лықты орындалатынына бай-
ла  нысты екенін түсіну керек. 
Менің ойымша, шын дыққа 
жанаспайтын және орын-
далмайтын уәде бермеген абзал. 
«Арық айтып, семіз шық қан» 
жөн. Ақиқатқа тура қарау қажет. 
Сондықтан партия Үкіметпен 
және әкім дік термен бірлесе 
отырып, сайлау алдындағы 
уәделердің орын далуын 

түбегейлі қадағалауы керек, – 
деді Мемлекет басшысы.

Бұдан бөлек, Президент 
партияның ұйымдық құры-
лымын қайта қарауды, атап 
айтқанда, бірінші орын-
басар лауазымын атқару-
шы хатшы қызметімен 
алмастыруды, сондай-ақ тиісті 
бағыттар бойынша басқа да 
хатшылардың лауазымдарын 
қайта қарастыруды тапсырды.

Қасым-Жомарт Тоқаев қо-
ғам дық кеңестердің қазіргі жос  -
пар   ларын, олардың жеке құрам-
дарын қоса алғанда тү бегейлі 
жаңартуға, басқа пар  тия     лар 
мен қоғамдық бір    лес     тік термен 
арадағы ынты мақ  тас тықты 
жолға қоюға ша қыр ды.

Президент Мәжілістегі 
пар тияның фракциясын қайта 
қарау, партия мүшелерінің 
өңір  лердегі өзекті әлеуметтік-
эко  но микалық мәселелерді 

ше  шуге атсалысуын күшейту, 
қоғамдық қабылдаулар қыз-
ме тін жандандыру, пар тия-
ның сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жөніндегі стратегиясын 
жаңа мазмұнда толықтыру, 
пар тия құрамындағы толып 
жат қан тиянақсыз, табансыз, 
мансапқұмар тұлғаларды орын -
дарынан алу, сондай-ақ партия-
ның «Jas Otan» жастар қана -
тының жұмысын сапалы түрде 
күшейту қажет деп санайды.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Қазақстан халқына» қорының 
қызметіне арнайы тоқталды. 
Қорға ақшалай үлес қосқан 
кәсіпкерлерге ризашылығын 
білдірді. Сонымен қатар оли-
го полияның бір бөлігі, тіпті 
соның дәл өзі болып табы-
латын бизнестегі кейбір 
белгілі тұлғалардың Президент 
бастамашы болған қайырым-
дылық акциясына қатысуға 
асықпайтындарын атап өтті.

– Бұны қалай түсінуге 
болады? Сараңдық па, нигилизм 
бе, салғырттық па әлде 
менсінбеу ме? Қалай болғанда 
да, бұл сұрақтың жауабын алуға 
мемлекеттің құзыреті жетеді. 
Ірі бизнес тарапынан жаса-
латын қайырымдылық үдерісін 
реттейтін арнаулы Жарлық 
шығаруды жоспарлап отырмын, 
– деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
сөзінің соңында Президент 
қыз метінде болсын және пар-
тия жұмысында болсын ел 
мүддесіне берік болу қағидатын 
ұстанатынын жеткізді.

–  «Nur Otan» – еліміздің 
негізгі саяси күші. Сондықтан 
Қазақстанның болашағы үшін, 
ең алдымен, біздің партиямыз 
жауапты. Әрқайсымыз осы 
жауапкершілікті терең сезініп, 
жұмыс істеуіміз қажет. 
Шын мәнінде, «Nur Otan» 
мемлекетшілдер партиясы 
болуы керек. Ұйым мүшелері 
мемлекет мүддесін бәрінен 
биік қоюға тиіс,  – деді партия 
Төрағасы.

Өткен жылы облыстың өнер-
кәсіп кәсіпорындары 773,1 млрд 
теңгенің өнімін өндірді. Өсім 
өңдеу өнеркәсібінің 14,5%-ке 
арту есебінен құралып отыр. Бұл 
туралы өңірлік коммуни кациялар 
қыз метінде өткен брифингте 
облыстық экономика және бюджетті 
жоспарлау басқармасы басшысының 
орынбасары Ринат Құдайбергенов 
айтты. Өңір экономикасына 302,8 
млрд теңге инвестиция салынды.

– Өткен жылы индустрияландыру 
бағдарламасы аясында жалпы 
құны 45,2 млрд теңгені құрайтын, 
456 жұмыс орны бар 4 жоба іске 
асырылды. Табақша шыны шығару 
және өңдеу зауыты құры лысы, 
ас тұзын өндіру, Жаңақорған 
ауданындағы керамзит және керам-
зит блоктарын өндіру, қуаттылығы 
жылына 630 тонна күріш өңдеу 
цехы пайдалануға берілді, – деді 
Р.Құдайбергенов.

Сонымен қатар, былтыр 38 әлеу-
меттік нысанның құрылысы жүр-
гі зілген. Оның 17-і пайдалануға 
берілді. Атап айтқанда, 5 білім, 7 
ден сау лық, мәдениет және спорт 
сала сына 2 нысаннан салынды. 
103,3 млрд теңгеге құрылыс 
жұмыс тары орындалды. Ал, ауыл 
шаруашылығының жалпы өнімі нің 
көлемі 166,8 млрд теңгені құра ды. 
Салада оң тенденция мал шаруа-
шылығы есебінен қалыптасып отыр.

Биыл Қазақстан және КСРО 
Халық артисі, Халық қаһарманы, Сыр 
елінің тумасы Роза Бағланованың 
100 жылдық мерейтойы республика 
көлемінде аталып өтеді. Осыған 
орай облыс орталығында Роза 
Бағланованың ескерткішінің ашылу 
салтанаты мен жыл көлемінде ән-
шінің шығармашылығына арнал ған 
ауқымды іс-шара ұйымдастырылмақ. 
Сондай-ақ, облыста жыл бойына 
өткізілетін мәдени іс-шаралар легі 
көбейеді. Бұл туралы өңірлік ком му-
никациялар қызметінде өткен бри-
фингте облыстық мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасының 
басшысы Асқарбек Есжанов айтты.

– Қазақ өнерінің біртуар азамат-
тарына арналған ауқымды іс-шаралар 
басталмақ. Соның бірі – ақпан 
айында «Дала қызғалдағы» атты 

Роза Бағлановаға арналған концерт. 
Ал, сәуір айында «Ақмаңдайлым» 
атты республикалық байқау мен 
қазан айында туған жері Қазалыда 
«Іңкәрім-ай» атты аймақтық әншілер 
конкурсы ұйымдастырылады. Со-
ны  мен бірге, Сыр сүлейі Базар 
жы раудың 180 жылдығына ар-
нал ған республикалық жыршы-
жыраулар байқауы мен ғылыми-
таным дық конференциялар өткізу 
жоспарлануда. Күйші Әлшекей 
Бекті байұлының 175 жылдығына 
арналған республикалық күйшілер 
байқауы, Жаңақорған ауданында 
Әлше кей атындағы ұлт аспаптар 
оркестрінің концерті және «Күй 
абызы – Әлшекей» атты облыстық 
ұлт-аспаптар оркестрінің байқауы 
жыл бойына өтетін болады. Әнші, 
композитор, ҚР Еңбек сіңірген 

қайраткері Батырхан Шөкеновтің 
60 жылдығына орай дәстүрлі «Отан 
Ана» атты республикалық жас 
орындаушылар байқауы мен гала-
концерт ұйымдастырылады. Биыл – 
облысымыздағы кәсіби өнер ұжымы 
облыстық филармонияға 50 жыл. 
Осыған орай, эстрада әншілерінің 
қатысуымен гала-концерт және 
филармонияның өнер ұжымдары мен 
жеке орындау шылардың концерттері 
жоспарға енгізілді, – деді ол.

Айта кетейік, Мемлекет басшы-
сы биылғы жылды «Балалар жылы» 
деп жариялаған болатын. Сол себеп-
ті жеткіншектердің бос уақытын 
тиімді өткізу мақсатында облыс 
кітап ханалары, оның ішінде балалар 
кітапханалары жаңа әдебиеттермен 
толықтырылады.

«СБ» ақпарат

Тұрғындардың өмір сапасын жақсартуда елді 
мекендерді ауызсумен қамту маңызды. Бұл ретте 
өңірдегі 230 елді мекенді сапалы ауызсумен қамту 
міндеті бар. Бүгінгі күні аймақта елді мекендердің 
198-іне су желілері барған. Нәтижесінде халықтың 
97%-і орталықтандырылған ауызсумен 
қамтылған. Қалған ауылдарға кезең-кезеңімен 
тартылады. 

«ШЫНДЫҚҚА ЖАНАСПАЙТЫН ЖӘНЕ 
ОРЫНДАЛМАЙТЫН УӘДЕ БЕРМЕГЕН АБЗАЛ»

Экономиканың оң динамикасы

Маңызды мәдени іс-шаралар
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– Нәжмадин Шакизадаұлы, 
біздің облыстың территориясы 
шағын емес. «Батыс Еуропа-Батыс 
Қытай» халықаралық автодәлізінің 
811 шақырымы өңір аумағынан 
өтеді. Осындай үлкен аумақта 
бақылау жасауға қызметкерлеріңіз 
жеткілікті ме?

– Көлік жүйесі – Қазақстан инфра
құрылымының негізгі бір бөлігі және 
ел экономикасының даму деңгейіне 
елеулі әсер етеді. Облыс картасы
на қарайтын болсақ, оның ең басты 
ерекшелігі – көлік инфрақұрылымын 
және логистика мүмкіндіктерін 
аңғаруға болады. Сырдария өзені 
созылып жатыр, өзеннің бойымен 
теміржол және «Батыс ЕуропаБа
тыс Қытай» автожолы өтеді. Өңір 
экономикасы үшін мұның тиімділігі 
мол. Сол себептен де бұл сала
да заңдылықтардың сақталуы, оны 
бақылаудың маңызы зор.

Біз үш сала – теміржол, су және 
автомобиль көлігі бойынша бақылау 
жүргіземіз. Инспекцияда штат кестесі 
бойынша барлығы 22 маман бол
са, оның 11і автомобиль көлігі са
ласында жұмыс атқарады. Қазіргі 
штаттық өзгерістерге сай барлығы бір 
бөлімге – көліктегі бақылау бөліміне 
біріктірілген. Біздің ең басты мінде
тіміз – жол желісінің сақталуына 
бақылау жасау. Облыстың оңтүстік 
аудандарында жер қойнауын пайда
ланушылар көп орналасқандықтан, 
ол жаққа барынша көңіл бөлінеді. 
Жылжымалы көліктік бақылау бекет
терінің жұмысын реттейтін ережеге 
сай белгіленген маршруттар бойынша 
жұмыс жүргіземіз. Ауыр салмақты, 
қауіпті жүктерді тасымалдайтын, ше
телге жүк таситын көліктерге тексеру 
жүргіземіз. Сонымен қатар кейінгі 
екі жылда бізге жолаушы тасымалын 
қадағалау функциясы жүктелді.

Жалпы осындай бақылау жұмыс
тарын ішкі істер, жергілікті атқарушы, 
мемлекеттік кіріс органдарымен, 
көлік полициясы қызметкерлерімен 
бірлесе жүргіземіз.

– Техникалық байқау орталық-
тарының жұмысы туралы не айта-
сыз?

– Инспекцияның міндеттерінің 
бірі – техникалық операторлардың 
механикалық көлік құралдары мен 
олардың тіркемелерін міндетті техни
калық қараптексеруді ұйым дастыру 
мен өткізу тәртібін сақтауына мемле
кеттік бақылауды жүзеге асыру. Об
лыста 29 техникалық байқау орта
лығы тізілімге енгізілген. Қазір 36 
стационар, 8 ұтқыр (мобильный) желі 
тіркелген. Өткен жылы 26 бақылау 
субъектісіне бармай профи лак ти
калық бақылау жүргізілді.

Талдау және тексеру нәтижесінде, 
20 техникалық байқау операторының 
бұйрық талаптарын өрескел бұзу 
деректері орын алған. Атап айтқанда, 
диагностикалық карталарда автокөлік 
құралын техникалық байқаудан 
өткізу кезеңінде оның орнына басқа 
маркалы автокөлік құралын өткізу, 
автокөлік құралдарын бірдей сурет
пен техникалық байқаудан өткізіп 
жіберу, техникалық байқаудан өткізу 

кезеңінде  стенд үстінде роликтiк 
тежеуiштің мүлдем болмауы секілді 
деректер анықталды. Сондайақ 
техни калық байқаудан өткен «Д» 
категориялы автокөлік құралының 
диагностикалық картасында келесі 
өтетін міндетті техникалық қарап
тексерудің мерзімі туралы жалған 
мәлімет енгізу және көлік құралының 
фотосуреттері болмауы кездескен 
мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісін 
және тежеуіш стендінің роликтерінде 
тұрған автомобильдің алдыңғы 
осін бір уақытта шолу қамтамасыз 
етілмеген.

Сонымен қатар, инспекция Қа зақ
стан Республикасының көлік сала
сын реттейтін нормативтік құқық  тық  
актілер  талаптарының  орында
луы бойынша көлік саласындағы 
шаруа шылық субъектілерге бақы
лауқадағалау қызметін жүзеге 
асырады. Өткен жылы инспекция 
тарапынан 18 шаруашылық субъ
ект тексерілді. Оның ішінде шаруа
шылық субъектісіне бару арқылы 
профилактикалық бақылау мен қа
дағалау 8 шаруашылықта жүр гі зілсе, 
жоспардан тыс тексеріл гені – 10 
шаруашылық. Тек серу барысында 
анықталған кемші ліктер негізінде 
инс пекция тарапынан оларды жою 
туралы 8 ұйғарым ұсынылды.

– Қазір цифрландыру барлық 
салада жүзеге асырылуда. Жалпы 
көліктік бақылау жұмыстарына 
қандай жаңа технологиялар ен-
гізілуде?

– Жүк жөнелтушілердің тауар
жүк құжатын ұсынбау деректерін 
болдырмау үшін жер қойнауын пай
даланушыларын сырттай бақылау 
жүргізуге пилотсыз ұшу аппараты 
– дрон құрылғысы сатып алынған. 
Сонымен қатар, жүк автокөлік 
жүргізушілерінің тоқтату талабын 
орындамауының алдын алу үшін 
кәсіби бейнекамера қолданамыз.

Дрон және бейнекамера құрал
дарын қолданып заңбұзу шылыққа 
жол берген автокөлік жүргізушілерін 
жауапкершілікке тартып, айыппұл 
салдық. Өткен жылы 11 дерек бо
йынша жүргізушілер жауап кер
ші лікке тартылып, 464625 теңге 
айыппұл салынды.

Сонымен қатар қазір «Көліктік 
бақылау органдары қызметкерлерінің 
әкімшілік құқықбұзушылықтар және 
әрекеттер жасау фактілерін тіркеп 
алу үшін техникалық құралдарды 
пайдалану қағидаларының» талапта
рын орындауға жылжымалы көліктік 
бақылау бекеттерінің мамандары 
бейнежетон пайдаланады. Маман
дар бейнежетонды бақылаутексеру 
басталған сәттен аяқталғанға дейін 
тағып жүреді. Жазылатын аудио 
және бейнежазбалар есепке алынып, 
сақталады. 

Инспекцияның   бейнежетондар 
мен таразы жабдықтарындағы де
рек  терді пайдалану, беру және 
сақ тау бойынша он күн сайын 
ішкі талдау жүргізу үшін жұмыс 
тобы құрылды. Көлік комитетіне 
бейнежетондардың он күн сайынғы 
жазбалары жұмыс тобының 

қорытындысымен ұсынылады. Ол 
сыбайлас жемқорлықтың, басқа заң
бұзу  шылықтардың орын алуына жол 
бермейді.

Алдағы кезеңде интеллектуалдық 
бақылау аспабы қолданыла бастайды.  
Оның стационарлық және мобильдік 
түрі бар. Стационарлық құрылғылар 
аркаға, мобильдік құрылғы жыл
жымалы бақылау бекетінде орна
ластырылады. Олардың көмегімен 
келе жатқан жүк тасымалдаушының 
көлік заңнама талаптарының орын
дағанорындалмағаны анықта лады. 
Оның заңға бағынатын тасымал дау
шылардың уақытын үнемдеуге көмегі 
көп.

– Жол желісінің сақталуы да 
бас ты назарда болар?

– Дәл солай. Жол желісінің 
сақталуын қамтамасыз ету үшін 
Шиелі, Жаңақорған аудандарында 
тасымалдаушылар мен жер қойнауын 
пайдаланушыларға ауыр салмақты 
жүкті тасымалдау бойынша түсіндіру 
жұмыстары жүргізіліп тұрады. Көк
тем айларында жер, ал жаз айла
рында асфальт босаңсиды. Соған 
байланысты 1 наурыздан бастап 31 
сәуірге дейін жеке білікке түсетін 
жүктемесі 8 тоннадан артық автокөлік 
құралдарының қозғалысына көктемгі 
шектеу енгізіледі. Осы мерзімде 
біліктік жүктемені  жалпы масса
сынан 20%ке төмендету керек. 
Cондайақ 1 маусымнан 31 тамызға 
дейінгі кезеңде ауа температурасы 
25 градустан аспаса, жүк габариттері 
белгіленген талаптарға сай келсе, 
күндізгі уақытта да жүре береді. Ал 
ауа температурасы бұл көрсеткіштен 
асып кетсе, олар күндізгі сағат 10
нан кешкі 22:00 сағат аралығында 
тоқтайды. Ескерте кету керек, мұндай 
шектеулер тек республикалық 
маңызы бар автомобиль жолдары
на ғана енгізілген. Ал халықаралық 
келісімдерге сәйкес жүктердің және 
жолаушылардың халықаралық та
сымалдарын, төтенше жағдайларды 
жою және алдын алу жөніндегі іс
шараларды жүзеге асыратын, зардап 
шеккен адамдарға гуманитарлық 
көмек, азықтүліктер тауарларын, жо
лаушылар мен жүктерді, дәрідәрмек 
тасымалдаушылар және Қарулы 
күштер көліктеріне мұндай шектеу 
енгізілмеген.

– Жолаушы тасымалы бойын-
ша қандай проблемалар бар?

– Бүгінде жолаушыларды заңсыз 
тасымалдаушылар аз болмай тұр 
және олар осы іспен тұрақты түрде 
айналысып келе жатқандарға зарда
бын тигізуде. Негізінде бұл бағыттағы 
бақылауқадағалау жұмыстарын ат
қару міндеті 2013 жылы полиция 
құзыретіне берілген. 2019 жылдан 
бас тап инспекцияның құзыретіне 
қайта жүктелді. Сол кезден бастап 
инспекция мамандары заңсыз та
сымалдаушылар көп шоғырланған 
ау мақтарда заңнама талаптарын тү

сіндіру жұмыстарын жүргізіп келеді. 
Бұл жұмыстарды жергілікті атқарушы 
органдар, жергілікті полиция қызметі 
басқармасы, кірістер басқармасы 
өкілдері бірлесіп атқарудамыз.

Такси қызметімен айналысу үшін 
тасымалдаушылар бірқатар талаптар
ды орындауы керек. Атап айтқанда, 
дара кәсіпкер немесе заңды тұлға 
бола тұра, жергілікті атқарушы 
органға такси тасымалдаушысы 
ретінде жұмыс бастау туралы ха
барлама жолдайды. Рейс алдында 
автокөлік техникалық тексеруден, 
такси жүргізушілер медициналық 
тексеруден өтіп тұруы тиіс. Сонымен 
бірге жарты жыл са йын автокөлікті 
техникалық байқаудан өткізу, 
ақпараттықдиспетчерлік қызмет 
көрсету жөніндегі шарттың болуын 
қамтамасыз ету, автокөлік құралын 
таксометрмен жабдықтау секілді та
лаптарды орындауы қажет. Алайда, 
бұл талаптар орындалмайды.

Былтыр автомобильмен тұрақты 
және тұрақты емес бағытта жолаушы
ларды тасымалдау, заңсыз такси та
сымалдаушы тараптан көлік заңнама 
талаптарына қайшы келтірген де
ректер бойынша барлығы 157 құқық 
бұзушы жауапкершілікке тартылды.

– Теміржол мен су айдында-
ры бо йынша қандай жұмыстар 
атқарылды?

– Өткен жылы инспекция теміржол 
көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін 6 шаруашылық 
субъектісіне тексеру жүргізді. Атап 
айтқанда, 7 профилактикалық тек
серу, 6 жоспардан тыс тексеру, 
ұйғарымды орындауына байланыс
ты бақылау бойынша 5 жоспардан 
тыс тексеру жүргізілді. Өткен жылы 
8 кірме жол тексеріліп, күтіп ұстау 
ережелерін сақтамауына байланыс
ты бірқатар  субъекті  жолдарын  уа
қытша пайдалануға тыйым салынды.

Жолаушылар пойыздарына 32 
тексеру жүргізілді. Тексеру бары
сында өртке қарсы қауіпсіздіктің, 
санитарлық талаптардың орындал
мауы, басқа да түрлі кемшілік анық
талып, 34 тексеру актісі жасалды.

«ҚТЖжүк тасымалы» ҰК» АҚ 
«ЖТҚызылорда бөлімшесі» филиа
лы ұсынған ақпарат бойынша 56 де
рек тіркеліп, оның ішінде 44 инци
дент, 6 оқиға мен 5 кірме жолда және 
1 станциялық теміржолда жылжы
малы құрамдардың рельс тен шығып 
кету оқиғалары орын алды. Бөлімше 
көлемінде 136 оқиға болған. Оның 
ішінде адам, мал басу, пойыз тоқтау 
деректері бар. Заң талаптарын бұзғаны 
үшін  жол  тармақ иеленушілер 
әкімшілік жауапкершілікке тарты
лып, 443218 теңге айыппұл өндірілді. 
Былтыр 147 әкімшілік іс қаралып, 
3094155 теңге көлемінде айыппұл  
толығымен өндірілген.

Су көлігіндегі бақылау бойын
ша негізгі міндеттерінің бірі – су 
көлігінің қауіпсіз пайдаланылуына 
бақылау жүргізу. Су айдындарында 
бақылау жұмыстарын күшейту үшін 
ұйымдастырылған рейд барысында 
482 шағын көлемді кеме тексеріліп, 
«Шағын көлемді кемелерді және 
олар тоқтайтын базаларды пайдала
ну қағидалары» талаптарын бұзғаны 
үшін 81 әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы хаттама толтырылды.

Жазда облыстағы су айдындарын
да «Скутер» республикалық акция
сы жүргізілді. Акцияның максаты 
– шағын көлемді кемелердің қауіпсіз 
пайдаланылуына бақылау жүргізу 
және заң бұзушылықтардың алдын 
алу. Акция  барысында 207 шағын 
көлемді кеме тексерілді, 12 адам 
әкімшілік жауапкершілікке тартыл
ды. Облыс аумағында орналасқан 
10 қалқымалы өткел (9 қалқымалы 

пантон өткел, 1 паром) тексерілді, 
қалқымалы өткелдер жарамды.

– Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес қызметі 2017-2021 жыл-
дар аралығында еліміз бойынша 
көліктік бақылау саласында 120-ға 
жуық қылмыстық іс қозғаған екен. 
Сала қызметкерлері тарапынан жиі 
кездесетін заңбұзушылық – пара 
алу және қызметтік лауазымын 
асыра пайдалану. Біздің облыстық 
инспекцияда осы деректерге енген 
фактілер болды ма?

– Жоқ, ондай фактілер жоқ. Біз 
сыбайлас жемқорлықты, басқа да 
заңбұзушылықтарды болдырмау және 
оның алдын алу бағытында үздіксіз 
жұмыс жүргізіп келеміз. Көліктік 
бақылау саласындағы сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін жою туралы 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті күшейту жөніндегі ісшаралар 
жоспары бекітілді. Осы жос пар ая
сында ықпал етуші жағдайлар және 
олардың алдын алу бойынша жұмыс 
күшейтілуде.

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл агенттігі облыс бойынша 
департаментінің жанынан құрылған 
«ANTIKOR ORTALYGY» жобалық 
офисінде көліктік бақылау мәселелері 
бойынша бұрыш ашылды. Онда  инс
пекция басшысы бекіткен кестеге 
сәйкес көлік саласындағы мәселелер 
бойынша аптаның әр сәрсенбі 
күні сағат 10:0012:00 аралығында 
қабылдау өтеді. 

Басшы ретінде сыбайлас жем
қорлық құқық бұзушылықтың зар
даптары және алдын алу шаралары 
бойынша әр қызметкермен түсіндірме 
жұмысын жүргіземін. 

Барлық қызметкерлердің қаты
суымен сыбайлас жемқорлықты бол
дырмау, мемлекеттік қызмет шілердің 
әдеп нормаларын және мінезқұлық 
қағидаларын сақтау мәселелері бойын
ша жүйелі түрде жиналыстар өткізіліп 
тұрады. Ішкі талдау жүргізетін комис
сия құрылды. Комиссия автомобиль, 
теміржол және су көлігі саласындағы 
бақылау жұмысына ішкі талдауды 
жүзеге асырады. Нақты міндеті – 
сыбайлас жемқорлық сипатындағы 
заңбұзушылық көріністеріне бақылау 
жүргізу.

– Өткен жылы жалпы атқа-
рылған жұмыстардың нәти жесі 
қандай болды?

– Автомобиль көлігі саласында 
785 құқық бұзушылық анықталып,  
65 млн теңге айыппұл салынып, 59,5 
млн теңгесі республикалық бюджетке 
өндірілді. Бюджетке өндірілген алым 
сомасы 16 млн теңгені құрады. Атап 
айтқанда, еңбек және тынығу режимін 
бұзған деректер бойынша 392 құқық 
бұзушы жауапкершілікке тартылып, 
7130675 теңге айыппұл салынды.

Инспекция өткен жылы барлығы 
1590 мемлекеттік қызмет ұсынды. 
Оның ішінде электронды құжат 
қабылдау бағдарламасы арқылы 
1497 қызмет көрсетілді. Инспекция 
кеңсесі арқылы тіркеліп көрсетілген, 
қағаз түрінде көрсетілген мемлекеттік 
қызметтердің саны – 35, қараусыз 
қайтарылған өтініштер саны – 211. 
Қайтару себебі – қызмет алушы
лар тарапынан құжаттар топтамасы 
толық ұсынылмаған, өтініштер дұрыс 
рәсімделмеген. Мемлекеттік қызмет 
алушыларға тиімді жағдай жасау үшін 
инспекция ғимаратында www.egov.kz 
өзінеөзі қызмет көрсету бұрышы бар. 
Қызметтер инс пекция басшылығының 
назарында. Уақытылы, сапалы ұсы
нылуына бақылау жүргізу үшін ко
миссия құрылған. Комиссия мүшелері 
«ИИС ЦОН АРМ МОНИТОРИНГ» 
арқылы үнемі талдау жүргізуде.

– Сұхбатыңызға рахмет!

Әңгімелескен
 Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

«Сыр бойы»

Көліктік бақылау 
күн тәртібінен түспейді

ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 
Көлік комитетіне қарасты көліктік бақылау инспекциялары 
– еліміздегі автомобиль, теміржол және су көлігі саласындағы 
заңнаманың сақталуына бақылау жасайтын құрылымдар. 
Оның негізгі міндеттерінің бірі – жол желісінің сақталуына, жо-
лаушылар, қауіпті жүк тасымалына, отандық және шетелдік 
тасымалдаушылардың рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылау-қадағалау жұмыстарын жүргізу. Сонымен бірге 
техникалық қарап-тексеру операторларының көлiк құралдарын 
мiндеттi техникалық тексеруден өткізуді ұйымдастыру және жүргізу 
тәртiбiн сақтауына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады.

Облыс бойынша көліктік бақылау инспекциясының басшысы 
Нәжмадин Шамұратовпен сұхбат барысында өткен жылы осы салада 
атқарылған жұмыстар сараланды.

Ғаламтордағы қазақ ті лінің 
жайкүйі қалай? Мен қызмет 
бабымен келген хат бойынша  
қолданушылардың қазақ ті лін 
үйренуіне, сөздік қорын ба
йытуына, жалпы пайдалан уына 
арналған бірнеше сайт  тарды 
ақтарып көрдім. Таңғалып әрі 
қуандым. Қазақ тілін үйренемін 
деген жанға бәрі бар екен. 
Сол сайттар жайлы қысқаша 
түсінік беріп отырмын, сіз 
де танысып көріңіз, үйіңізде 
балаларыңыздың тіл дік қорын 
байытуға, сауатын ашуға, өз 
жұмысыңызға пайдалануыңызға 
болады.

«Tilqural.kz» порталы – өз 
бетінше үйренуге арналған 
интерактивті курс. Қарапайым 
деңгей, базалық деңгей, орта, 
ортадан жоғары деңгей, 
жоғары деңгейлі сабақтардан, 
мәтіндерден, бейнероликтерден, 
тапсырмалардан, тесттерден 
тұратын интерактивті оқыту. 
Аталған сайтта  Latyn курсы да 
бар.

«Тіл әлемі» порталы. 
«Тәуел сіздік тұғыры – мем
лекеттік тіл» ұранын ту еткен 
порталда қазақ тіліне байла
нысты соңғы жаңалықтар, 
мақалалар, ақпарлар, жарық 
көрген кітаптар,  тіл саяса
ты саласындағы ісшаралар 
мен семинарлар тізбесі, тілге 
қатысты жобалар сілтемесі бар.

«Bala tilі.kz» порталы − 
балалардың сауатын ашу
ға арналған көрнекті, түр
літүсті портал. Әліппе, 
сана мақ, сөз, сөз тіркесі, 
сөйлем, мәтін аудиодик
тант, сергіту сәті, әдістемелік 
бұрыш атты бөлімдерден 
тұрады. Әр бөлімдегі баланы 
қызықтыратын суреттер ай
тылым, жазылым, тыңдалым 
заңдылығына сәйкес жасалған. 
Үйде бала бағып отырған 
жас аналарға, «YouTube» ар
насы арқылы тілі орысша 
шығып келе жатқан балаларды 
қазақша сөйлетуге, балабақша 

тәрбиешілеріне таптырмас кө
мекші құрал.

«Emle.kz» порталы − 
қазақ тілінің орфографиялық 
электрондық базасы. Мекен
жай, рақат, рақмет, қыргүйек, 
елді мекен, көгершін, нем
құрайды, дастарқан және т.б. 
сөздердің дұрыс жазылуын 
білмесеңіз, сізге көмекке 
осы портал келеді. Іздеу ба
тырмасына кез келген сөзді 
жазсаңыз, дұрыс жазылу 
нұсқасы шығады. 11 жыл мек
тепте қыркүйек, дастархан, 
рахмет деп жазуды үйренген 
менің өзіме жаңа орфография 
қиындық тудыруда, сондықтан 
осы портал қызметін қуана 
пайдаланудамын.

«Termin com.kz» порталы − 
60 саланың 379 465 терминін 
қамтыған база. Насос, сеть, 
газоаккумулятор, клапан, 
до мофон, фонтан және т.б. 
терминдердің  қазақша атауын 
іздесеңіз, аталған сайттан таба
сыз.

«Sozdikqor.kz» порталы − 
әртүрлі салалық сөздіктер мен 
энциклопедиялардағы сөздер 
мен тұрақты сөз тіркестерін, 
қазақ тіліндегі көне сөздерді, 
кірме сөздерді, аймақтық және 

ақпараттық технологиялардың 
даму кезеңіндегі жаңа тех
нологиялық сөздердің ма
ғынасын көруге мүмкіндік 
беретін платформа. «Sozdikqor.
kz» порталының іздеу жүйе
сі арқылы сөздердің дефи  ни
циясын, синонимін, ан то  нимін, 
омонимін, фра зео ло  гиялық 
тір кесте немесе сөйлем ішінде 
кездесуін бір бетте көруге бо
лады. (порталдан алынды) Мен 
ілу сөзін іздеп көрдім, 56 нұсқа 
шықты.

«Qazcorpora.kz»  порталы. 
Қазақ тілі ұлттық кор пу сының 
кіші корпустары – тілдік 
құбылыстарды (әсіресе сөз, 
фразаларды) іздеуді жеңіл
дететін белгілі бір тілдегі жаз
баша және ауызша мәтіндердің 
электронды түрде жинақталған 
ақпараттықанықтамалық 
базасы. Ол іздеу нәтижесін 
табиғи контексте көрсетеді. 
Бұл сайт мемлекеттік тапсы
рыс аясында «Қазақ ті лінің 
ұлттық корпусының публи
цистикалық кіші корпусын 
әзірлеу» жобасы негізінде 
дайындалған.  Жобаны 2021
2025 жылдар аралығында 
жүзеге асыру жоспарланған. 
2021 жылы корпус базасына 

2 млн сөзқолданыс енгізілуі 
межеленіп, орындалды. Кор
пус кәсіби лингвисттерден 
бастап мұғалімдерге, білім 
алушыларға, тіл үйрену ші
лерге, жалпы  қазақ тіліне қы
зы ғушылығы бар көпшілікке 
арналған. Жұртшылыққа еркін 
қолжетімді.

«Qujat.kz» порталы − құжат 
айналымының автомат тан
ды рылған электрон дық ба
засы. Мем лекеттік тілде іс 
қағаз дарын жүргізуге кере
мет көмекші құрал. Қазақстан 
Республикасы аумағында 
пай даланылатын барлық құ
жат тардың pdf  және word нұс
қалары бар. Дайын нұсқаны 
ком пьютеріңізге жүктеп алып, 
шаб лонды толтыра беруге бо
лады.

«Tilmedia.kz» сайты − 
қазақ тілін үйренушілерге 
арналған. Тыңда, оқы, қара 
айдарларынан тұрады. Аудио
жазбалар мен бейнесабақтар 
қолданушылардың қызығу шы
лықтарын арттырады. Көркем 
әдебиет, балалар әдебиеті, әлем 
әдебиетінің қайнар көздері 
жинақталған порталдың тілдік 
қорын дамытамын деушілерге 
берері мол.

«Atau.kz» порталы − оно
мас тикалық электрондық база. 
Іздеу батырмасына енгізу 
арқылы Қазақстанның кез кел
ген облыс, қала, аудан, ауы
лын табасыз, картадан көресіз. 
Мен өзімнің туған жерім – 
Тереңөзегімді іздеп көрдім. 
Тереңөзек кенті, теміржол 
станциясы деп картадан 
көрсетіп берді.

«Abai instituty.kz»  сайты 
− шетелдіктерге қазақша үй
рету курстарынан, қазақ ті
ліне арналған мақалалардан, 
ел таным жобасынан, қазақ 
жері жайлы, салтдәстүрлері, 
туристік жерлері жайлы 
мағлұматтар қазақ, орыс, ағыл
шын, түрік, француз, араб, 
неміс тілдерінде берілген баға 
жетпес портал. Мен елтаным 
айдарына кіріп, шыға алмай 
қалдым. Қазақстан тарихы, 
қазақ тілі оқытушыларына да 
сабаққа пайдалануға керемет 
көмекші құрал.

Аида СМАИЛОВА,
«Болашақ» 

университетінің
тәрбие ісі жөніндегі 

проректоры

Үйренушіге үлгі болады
Телефон. Компьютер. Интернет. Осы үштіксіз 

таңымыз атып, күніміз батпайтын болды. Өмірімізге 
соншалықты еніп кеткенін өткен күндер дәлелдеп 
берді. Бір апта интернет шектелген уақытта бір-
бірімізден  хабар ала алмағанымызды, ісіміздің өнбегенін 
мойындауға тура келді.
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Білім

1-бет 

Мәселен, кір жуатын машинаңыз 
бұзылып, жөндейтін маман іздесеңіз, 
хабарландырудан қазақ жігітін 
көрмейсіз. Кілең, Эдик, Сашалар 
жауап береді. Сол секілді темір 
тұлпарыңыздың электр жағынан ақау 
шыға қалса, автоэлектрик таппай 
шарқ ұратыныңыз анық. Ол кезде де 
сізге Сережа мен Васялар көмекке 
келеді. Өз қадірін жақсы білетін олар 
қызмет ақысын да аспандата түсері 
белгілі. Амал жоқ, бағасы удай болса 
да келісесіз. Өйткені қызметіне 
мұқтажсыз.

Қазір үй жұмысының бәрі 
техникаға тәуелді. Бұл үшін ешкімді 
кінәлай алмаймыз. Заман солай. 
Баяғы сиыр сауып, күбі пісетін,  нан 
жауып, ошаққа  тамақ пісіретін, су 
тасып, қолдап  кір жуатын уақыт 
келмеске кеткелі қашан?! Есесіне 
үйдегі шаңсорғыш, кондицонер, 
кір, ыдыс жуатын машиналар, үтік, 
микротолқынды пеш пен газ плиталар 
жұмысымызды едәуір жеңілдетті. 
Тұрмыстық техникаларға деген 
сұраныстың  артуы олардың тілін 
білетін, яғни, бұзылса жөндейтін, 
жаңасын алсаңыз құрып беретін 
мамандарға деген қажеттілікті де 
тудырып отырғаны айдан анық.  Одан 
бөлек,  газбен дәнекерлеуші, токарь, 
слесарь секілді көптеген мамандарға 
деген сұраныс та артпаса кеміген жоқ. 
Сонда басқаның қолынан келген тірлік 
қандастарымыздың қолынан келмей 
ме? Әлде сондай кәсіпті үйрететін 
оқу орындары жоқ па бізде?  Әрине, 
олай емес. Мәселе неде? Неге бізде 
жұмыссыз жастар көп?

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев  Парламент 
Мәжілісінің отырысында саяси 
және әлеуметтік-экономикалық 
салалардағы өзекті мәселелерді 
шешу бойынша ауқымды баяндама 
жасап, Үкіметке нақты тапсырмалар 
жүктегені белгілі.  Президент жастар 
арасындағы жұмыссыздық мәселесін 
сынға алып, оны шешудің жолдарын 
қарастыруды, жастарға техникалық 
бағытта білім беруге бетбұрыс 
жасауды тапсырды. «Жұмыссыздық 
деңгейін түсіруге ерекше назар 
аудару керек. Әсіресе, жастар 
арасында. Жоғары оқу орындарының, 
колледждердің түлектері, әсіресе, 
білімі жоқ жастардың тұрақты 
жұмысқа орналасу мүмкіндігі 
әрдайым бола бермейді. Мұны біз 
жақсы білеміз. Кездейсоқ нәпақамен 
күн көріп жүр. Кейбіреулері табыс 
іздеп жүріп заңнан аттап кетуі мүмкін» 
деп қадап айтты Мемлекет басшысы 
баяндамада. 

Жалпы, жастарды кәсіпке үйретіп, 
маман етіп шығаруда кәсіптік-техни-
калық оқу орындарының маңызы 
зор. Біздің өңірде де қаншама 
жылдық  тарихы бар іргелі  кәсіптік 
білім ошақтары баршылық. Олардан 
жыл сайын қаншама маман шығып 
жатыр. Әйтсе де, жастар арасындағы 
жұмыссыздық, жоғарыда айтқан 
мамандарға деген сұраныстың жоға-
рылығы өзекті күйде қалуда. Сонда 
біздің жергілікті оқу орындарында 
даярланған мамандарға сұраныс қан-
дай? Олардың диплом алғаннан кейін 
жұмысқа орналасуы қай деңгейде? 
Оқу орындарының материалдық-
техникалық базасы қандай? 

Облыстық білім басқармасының 
берген мәліметіне сүйенсек, бүгінде  
30 колледжде аймақтың еңбек 
нарығына қажетті деген 97 мамандық 
163 біліктілік бойынша барлығы 19692 
студент білім алуда. Колледждерде 
2168 инженер-педагог, 418 өндірістік 
оқу шебері жұмыс істейді. 2020 жылы 
мемлекеттік тапсырыспен бітірген 
4065 студенттің 3549-ы жұмысқа 
орналасып, көрсеткіш 87,3 процентті 
құраған. Ал былтыр бітірушілердің 
жұмысқа орналасуы туралы зейнетақы 
төлеу орталығының ақпаратын (шілде-
қараша айлары бойынша) негізге 
алсақ, жалпы 5182 бітірушінің 3481-
і, ал мемлекеттік тапсырыс бойынша 
3477 бітірушінің 2298-і жұмысқа 
орналасқан. Биыл мемлекеттік 
бағдарлама бойынша түлектердің 68 
проценті жұмысқа орналасуы қажет. 

Жақсы маман даярлау үшін 
оқу орындарының материалдық-
техникалық базасы да озық болуы 
керек.  Бұл бағытта  «Жастар жылы» 
аясында «Жас маман» жобасы іске 
асырылуда. Жобаға қатысатын 9 
колледж анықталып, кадрлар даярлау 
бағыты нақтыланған. Олардың 
материалдық-техникалық базасын 
заманауи құрал-жабдықтармен қамта-
масыз ету ҚР Білім және ғылым 
министрлігі тарапынан жүзеге 
асырылуда. 2020 жылы 4 колледжді 

қажетті құрал-жабдықтармен қамта-
масыз ету үшін республикалық 
бюджет тен 1 млрд 293 млн теңге 
қаралған. Былтыр аталған жоба 5 білім 
ордасында жүзеге асырылған. Бұл 
мақсатқа республикалық бюджеттен 
1,4 млрд теңге бөлінген. Ал биыл 
тағы 5 оқу орны жоба аясында қаржы-
ландырылады деп күтілуде. Сонымен 
қатар, «Жол картасы» бойын ша 
5 колледждің оқу ғимараты, оқу-
өндірістік шеберханалары мен жатақ-
ханаларына күрделі және ағымдағы 
жөндеу жұмыстары жүргізілген. 

Сандарды әрі қарай тізбелей беру-
ге болады, әрине. Алайда бұл деректер 
шынайы өмірдегі сөз бен істің үйле-
сімін көрсете ала ма? Мәселе осында. 

Мақаланы жазу барысында қала-
дағы іргелі кәсіптік білім ордасының 
бірі – М.Ықсанов атындағы Қызыл-
орда политехникалық колледжіне 
арнайы бардым. Колледж әдіскері 
Самат Бегайдаров  жұмыс барысымен 
таныстырды. Жалпы оқу орны 1955 
жылдан бері жұмыс істеп келеді. 
Қазіргі уақытта 435 студент білім 
алуда. Колледж тек мемлекеттік 
тапсырыс негізінде маман даярлайды. 
Оқу орны 2015-2016 оқу жылынан 
бастап «Дуальдық оқыту» әдісі 
бойынша «Газбен және электрмен 
пісіруші» және «Автомобиль кран-
дарының машинисі» мамандықтарын 
оқытады. 2017-2018 оқу жылынан 
бастап «Автокөліктерге техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу және 
пайдалану», «Жылу техникалық жаб-
дық және жылумен қамтамасыз ету 
жүйелері» мамандықтарының оқу 
бағ дарламалары модульдік-құзырет-
тілік әдістемесі негізінде экспе-
рименттік режимде енгізілді. Жалпы, 
колледж 12 мамандық,  24 біліктілік 
бойынша мамандар даяр  лап келеді. 
Атап айтқанда, электр жабдықтарына 
қызмет көр сету жө ніндегі электр мон-
тер, автомобиль жөндеуші слесарь, 
техник-механик, автомобиль краны-
ның машинисі, бульдозер машинисі, 
ауылшаруашылық өнді рісіндегі трак-
торист-машинисі, химия лық тал дау 
зертханашысы, электргаз дәнекер леу-

ші және тағы басқа мамандықтар бар. 
Оқу орны Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігі, «Ta-
lap» коммерциялық емес акцио -
нерлік қоғамы тарапынан ұйым-
дас тырылған техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдарының 
материал дық-техникалық базасын 
дамыту мақсатындағы «Жас маман» 
жобасына қатысып,  «Автомобиль 
көлі гіне  техникалық қызмет көр-
сету,  жөндеу және пайдалану»,  «Ішкі 
санитарлық-техникалық құрыл ғы-
ларды, желдеткіштерді және инже-
нерлік жүйелерді монтаждау және 
пайдалану» (түрлері бойынша), «Жол-
құрылыс машиналарын  техникалық 
пайдалану» (түрлері бойынша) 
ма  ман дықтары бойынша жалпы 
сомасы 323 312 000 теңгеге  ұсталық 
дәнекерлеу оқу шеберханасы, жеңіл  
автомобиль  құрылымы зертханасы, 
жеңіл  автокөліктерге  техни калық  
қызмет  көрсету және жөндеу, 
бұзып-жинайтын   шебер хана ларды 
жабдықтауға қажетті құ рал-жаб дық-
тар мен техникалар алған. 

– Қазіргі таңда жұмысшы маман 

кадрларды даярлау бағытында 
көптеген ірі өндіріс ошақтарымен ын-
тымақтастық әлеуметтік серіктестік 
ретінде келісім-шарттар жасалған. 
Олардың қатарында «Мелиоратор», 
«DOSSTROY-COMPANY», «Вест-
авто», «Қызылорда жолдары», 
«Қызыл орда су жүйесі» МКК, 
«Монтаж  спецстрой», «Торғай-Петро-
леум», «ҚазГермұнай» БК, «КАМ», 
«Қызылорда жылу-электр орта   лығы», 
«Нұрторгстрой», «Мұрап тех сервис», 
«ҚЭТТК» АҚ, «Каис Сервис» ЖШС,  
«Энергосервис» ЖШС,  Ы.Жақаев 

атындағы қазақ күріш шаруа шылығы 
ғылыми-зерттеу инс титуты бар, – 
дейді колледж әдіскері.  

Өткен оқу жылында колледж тү-
лек терінің 81%-і жұмыспен қамтылған 
екен. 

Осы орайда мамандардан жастар-
дың кәсіптік білім алуға құлшынысы 
қалай екенін сұрадық. Жұмысшы 
мамандығын алуға ниетті жастар 
көп пе, аз ба, қандай мамандыққа 
қызығушылық басым деген ой 
мазалағаны рас.  Біздің сауалымызға  
осы салада 19 жылдан бері еңбек етіп 
келе жатқан маман, газэлектрмен 
дәнекерлеуші мамандығы бойынша 
өндірістік оқыту шебері Батырбек 
Жүзбембетов өз пікірін білдірді. 

– Қазіргі кезде автокран маши-
нисі, дәнекерлеуші, электрик маман-
дықтарына сұраныс жоғары. Оның 
себебі біздің елімізде құрылыс қар-
қынды жүргізілуде. Бұл мамандықтар 
құрылыс саласына өте қажетті. 
Менің шәкірттерімнің ішінде Ресей-
де жұмыс істеп жүргендер бар. Ал 
жастардың жұмысшы мамандығына 
қызығушылығы туралы айтатын 
болсақ, шыны керек, біздің жастардың 
қызығушылығы жоқ. Ал білікті ма-
мандарымыз сыртқа кетіп жатыр. 
Жастардың жұмысшы мамандығына 
қызығушылығының болмауына от-
басы тәрбиесінің, яғни, ата-ананың 
әсері зор деп ойлаймын. «Мына 
кәсіпті үйрен, келешек жейтін наның. 
Қарапайым жұмыс істеп те ақша 
табуға болады» деп мектепте мұғалім, 
отбасында ата-ана айтып, балаға 

бағыт-бағдар беріп отырмаймыз. Кері-
сінше, «менің балам бастық болады, 
экономист болады, юрист болады» 
деп кішкентайынан санасына құйып 
отырамыз.   Өйкені біз баламыздың 
бастық болғанын қалайтын халықпыз.  
Түсінемін, әр ата-ана баласының биікке 
шыққанына мүдделі. Бірақ уақыттың 
талабына, нарық тың сұранысына 
құлақ түріп, соған қарай бейімделу 
де керек ғой. Жаңа айтып өттім, 
бізге қарапайым слесарь, механик, 
электрик, дәнекерлеуші, краншы, 
авто элекрик мамандар жетіспейді. 
Ендеше неге балаларымызға осы 
маман дықтарды таныстырып, осы 
кәсіптерге баулымасқа? Екінші 
мәселе, бізде өндіріс орындары жоқ-
тың қасы. Кәсіптік колледждер жыл 
сайын қаншама маманды оқытып 
шығарып жатыр. Бірақ солардың 
тұрақты жұмысқа тұрып кетіп жатқаны 
көп емес. Өйткені кәсіпорын, өндіріс 
орындары жетіспейді. Көбісі– шағын 
жеке кәсіпорындар. Оларда айлық 
аз. Ал білікті маман төмен жалақыға 
жұмыс істегісі келмейді. Сон дықтан 
біздегі мамандардың көбі сыртқа 

кетіп жатады. Жеке кәсіп орындардың 
мамандарды жиі іздеп жатуының 
себебі де осы, яғни, жалақысы төмен 
болғандықтан, жұ мысшы тұрақ-
тамайды. Үшінші мәсе  ле, қазір жаңа 
технологиялар заманы. Өндіріс 
орындарында техни калар жыл сайын 
дамып жатыр. Ал оқу орындарында 
керісінше, материалдық-техникалық 
база уақы тылы жаңармайды. Жас 
маман өндіріске барғанда жаңа тех-
никалармен жұмыс істей алмайды. 
Осыдан барып «колледждер үйрет-
пейді» деген пікір қалыптасады. Ал 

шын мәнінде, бізден шыққан мамандар 
теориялық жағынан сауатты болады. 
Сондықтан кәсіптік білім беретін 
оқу орындарындағы техникалар 
өндіріспен қатар дамып отыруы 
керек. Өзіңіз көріп отырғандай, 
«Жас маман» жобасы аясында біздің 
колледжге бірқатар жаңа техникалар 
алынды. Балаларды оқытуда бұл 
үлкен көмек болды бізге. Бірақ екі-үш 
жылда бұл да өндірісте ескіріп қалуы 
мүмкін. Мәселен, қолымыздағы қалта 
телефонымыз да жыл сайын жаңарып 
отырған жоқ па, бұл да сол сияқты. 
Сондықтан осы жағына мән беруіміз 
керек деп ойлаймын, – дейді ол. 

Маманның сөзінің жаны бар. Егер 
әр ата-ана отбасында балаға «өзің 
үшін үйреніп ал, өз кем-кетігіңді өзің 
жөн дейсің әрі табыс көзі болады» 
деп тым құрығанда дәнекерлеуші, 
авто электрик, сантехник, сияқты 
маман дықтарды оқып алуға үгіттеп 
отырса,  күнделікті үйімізде су құбы-
ры жарылғанда  Сашаға, кір машина 
бұзылғанда Эдикке, темір тұл-
парымыздан ақау шыққанда Васяға 
жүгірмес едік-ау.

Кәсіптік-техникалық білім беру 
туралы белгілі кәсіпкер Сейітқали 
Алшынбаевтың да ойын білген едік. 

– Жуырда Мемлекет басшысы 
техни калық білімге басымдық  беру 
туралы нақты айтты. Сондай-ақ, 
Үкіметке жекешелендіру жөніндегі 
мәселені қайта қарау туралы 
айтты. Жалпы елімізде мемлекетке 
салмақ салатын, былайша айтқанда, 
мемлекеттің мойнында отырған 

нысандар көп. Біздің облыста 30 
колледж бар. Соның ішінде бір 
колледжді бірінші рет пилоттық жоба 
ретінде жекеге беріп отыр. Мұндай 
мекемелерді жекенің қолына беріп, 
талап қою керек деп ойлаймын.  Мен 
алған С.Ысқақов атындағы кәсіптік 
колледж кейінгі 20 жылда не ағымдағы, 
не күрделі жөндеу көрмеген. Ғимарат 
қаланың орталығында тұрғандықтан, 
архитектуралық келбетіне нұқсан 
келтіруде. Балалардың оқуына да 
мүмкіндік жоқ. Сондықтан жекеге 
шығарды. Біз тәуекелге барып алдық. 
Болашақта 2 млрд теңгеге жуық 
қаржы саламыз деп отырмыз. Жоба-
сметалық құжаты жасалды. Өйткені 
білім мекемелерінің,  әсіресе, кәсіптік 
білім беретін оқу орындарының ма-
те риалдық-техникалық базасы мық-
ты болмаса, одан дұрыс маман 
шықпайды. 

Президенттің техникалық маман 
даярлау туралы айтқанын құп-
таймын. Кейінгі 15 жылда білім 
саласы гуманитарлық жүйеге көшіп 
кетті. Қаптаған экономист, қаптаған 
юристер соның жемісі. Кәсіптік білім 

беруде бұрынғы кеңестік жүйенің әдісі 
дұрыс деп ойлаймын. Мамандықты 
оқыта отырып, жұмыспен қамтуды 
қатар алып жүру – басты мәселе. Қазір 
кәсіптік колледждерді бітіргендердің 
80-90 проценті жұмыспен қамтылды 
деп есеп беріп жүр. Бұл шындыққа 
жанаса қоймайды. Өйткені өндіріс 
орындары жоқ. Біздің кәсіпкерлер 
тойхана ашып жарысады.  Бізге 
тойхана емес, өндіріс керек. Егер 
жұмыс орындары көптеп ашылса, 
жастарымыз да жұмыссыз жүрмес 
еді. Менің мақсатым – сапалы маман 
дайындап, 20 баланы болса да тұрақты 
жұмыспен қамту.

Мемлекеттің негізгі локомотиві 
– құрылыс. Сон дықтан құрылысқа 
қажетті мамандарды даярлап, сол 
мамандықтарға жастарды тартуымыз 
керек. Біздің ата-аналар балаларын 
колледжге оқытуға құлықсыз. Не бол-
са да жоғары оқу орнына түсіруге ты-
ры  сады. Осы принциптен арылу керек.

Тағы бір мәселе – білім саласында 
басқару жүйесіне, әсіресе, кәсіптік 
білім беру саласына өзгеріс керек. 
Кәсіптік білім мен жалпы білім беруде 
айырмашылық көп. Бұрын кәсіптік 
білім беру бөлек болатын, яғни, 
кәсіп тік-техникалық колледждер 
білім басқармасына емес, тікелей ми-
нистр лікке қарайтын. Осы жүйені 
жойғаннан кейін кәсіптік білім беру 
саласы жетім баланың күйін кешіп 
қалды. Осыған назар аударатын уақыт 
келді деп ойлаймын, яғни, қазіргі кез-
де жеке болсын, мемлекеттік бол сын 
мек тептер мен балабақшалар, кә сіп-
тік-техникалық колледждер білім 
бас   қармасына қарайды. Бұл дегеніңіз 
– бас қармаға үлкен салмақ. Басқарма 
оларға  жалпы білім саласы ретінде 
қарайды. Ал шын мәнінде кәсіптік 
білім беру – күрделі сала. Сондықтан 
кәсіптік білім беретін оқу орындарын 
білім басқармасынан бөлек шығару 
керек. Болмаса, оның жұмысын 
жүргізетін маман осы кәсіптік саланың 
өзінен шыққаны жөн. Жалпы кәсіптік-
техникалық білім беру жүйесінің 
нор ма тивтік-құқықтық базасы әлі 
де жетіл діруді қажет етеді, – дейді 
кәсіпкер. 

Кәсіптік білім беру, мамандық 
алып шыққан жастарды жұмыспен 
қамту турасындағы мамандар пікірі 
бұл салада бірқатар мәселенің барын 
байқатты. Жоғарыда айтылғандай, 
олар оқытып, маман етіп шығарады. 
Ал жұмыспен қамту жайы жан-
жақты, бірлесе атқарылатын шаруа 
екені сөзсіз. Облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағ дар ламалар басқармасының мәлі-
ме тіне сүйенсек, жастар жұмыс -
сыз дығын жою бағытында қыруар 
шаруа атқарылып жатқаны байқа-
лады. Мәселен, былтыр «Еңбек»  

бағдарламасының бағыттарына 35037 
адам қатысқан. «Бастау Бизнес» 
жобасымен 3079 адам кәсіпкерлік 
негіздері бойынша оқуды аяқтап, 
2873-і грант алған. Бағдарламалардың 
үшінші бағыты бойынша жұмыспен 
қамтудың белсенді шараларына 34941 
адам тартылған. Осы бағдарлама 
аясында 17153 жас халықты жұмыспен 
қамтудың белсенді іс-шараларына 
қатысқан. 

Президент Үкіметке «Жастар 
тәжіри бесі» және «Алғашқы жұмыс 
орны» жобаларына қатысудың мерзі-
мін созып, еңбекақысын көтеруді тап-
сырғаны белгілі. Былтыр «Ұрпақтар 
сабақтастығы» жобасына 40 адам, 
«Алғашқы жұмыс орнына» 100 адам 
жолданса, «Жастар тәжірибесіне» 
2298 тұрғын қатысып, мерзімін 
аяқтаған 1446 адамның 836-сы 
жұмыспен қамтылған. 

Қарап отырсаңыз, бәрі дұрыс 
сияқты. Жастар мамандық алып, кәсіп 
игеріп жатыр, жұмыссыздықпен күрес 
шаралары жүруде. Бірақ жұмыссыздар 
жыры бітер емес. Кім кімді алдап жүр 
өзі?

КӘСІПТІК БІЛІМ және 
ЕҢБЕК НАРЫҒЫ:
ЕКЕУІНІҢ БАЙЛАНЫСЫ ҚАНДАЙ?
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Тоқырау жылдары тү бегейлі 
жоқ болған ауыл клубтары көп. 
Мәдениет ұясы саналатын үйдің 
көбісі жекеге сатылып, бұзылып 
кеткенін де көз көрді. Бірақ 
кейбір елді мекеннің ақсақал-
қарасақалы жиналып, кітапхана 
мен осындай мәдениет үйлерін 
қаңыратпағаны рас. Соның бірі 
– Қазалының Бекарыстан би 
ауылындағы мәдениет үйі еді.

Бала күні осында қандай 
шара болса да қалмайтын 
едік. Сондағы көретініміз – 
ауыл өнерпаздарының шағын 
концерті. 25 теңгенің құнды 
шағы. Зейнеткер әжеңнен қиы-
лып алған сол тиынға осы 
клубтың талай концертін та-
машалаппыз. Заман жақсарған 
сайын бұл шаңырақ та 
жаңара түскен. Қайбір жылы 
күрделі жөндеуден өткенін 
естігенбіз. Жазда жиылған 

ауыл студенттерінің жиі бас 
қосатын орны болды. Концерт, 
сахналық көріністер, би кеші, 
ауыл ақсақалдары мен аналар 
кеңесінің жиынына дейін осы 
жерде өтіп жататын. Рас, кешегі 
пандемия кезінде мәдениет 
үйінің жұмысы тоқтап тұрды. 
Бірақ, мұндағы қызметкерлер 
тыным таппады. Онлайн ша-
ралар ұйымдастырып, тарих-
тан сыр шертер жер-су аттары 
туралы арнайы хабар беріп 
отырды. Шежірелі қарияларды, 
жергілікті тарихи жәдігерлерді 
сөйлетті. Әлеуметтік желіде 
мұның бәрін көріп отырдық.

Мәдениет үйінің дирек-
торы Бектұрған Жібекәлінің 
айтуынша, ұжым ауылдағы 
көрер менмен тығыз байланыс-
та. Көркемдік жетекші бо-
лып қызмет атқаратын 
Шар   хан Тілеуназаровтың же-

тек    ші лігімен «Әзіліміз жарас-
қан», «Үйірме – өнер бас тауы» 
атты айдармен сахналық қойы-
лымдар жиі ұсынылып келеді. 

Ауылдағы мәдениет үйінде 
драма үйірмесі бар. 2011 
жыл дан бері қолға алынған. 
Репер туарында Рақымжан 
Отар  баевтың «Фариза мен 
Мұ қағали» атты үш көріністі 
драмалық спектаклі, Жетіскен 
Мәкенәлінің «Асандар көтері-
лісінің құрбандары» атты 
театрландырылған  қо йы лы мы, 
Думан Рамазанның «Ке-
несары-Күнімжан» атты та-
рихи спектаклі халыққа ұсы-
ныл ды. Мұнан өзге Орынбасар 

Әлжіктің «Сыйластыққа не 
жетсін!», «Коммерсант болу 
оңай ма?», «Барлығы платный», 
«Егеменді еркек», «Екі шалдың 
әңгімесі», «Қысқа қайырымдар» 
атты әзілге толы қойылымдары, 
Рүстем Жанайдың «Құдағайлар 
қи қуы», «Нантабар», «Кетем», 
Ермахан Шайқыұлының «Же-
дел жәрдем», «Ұлы адам болғың 
келсе...», «Қаза қы қалжыңдар», 
«Ауыл айтқыштары» атты 
бөліміндегі әзілдерінен сах-
налық көрі ністер қойып келеді.

Драма үйірмесінің жетіс-
тіктері де жоқ емес. Аудан мен 
облыстағы түрлі байқаулардан 
топ жарып, жүлделі орын-

дар қатарынан жиі көрініп 
жүр. Бір ғана мысал, үш жыл 
бұрын «Бейбітшілік әлемі» 
халықаралық шығар ма шы лық 
бірлестігінің ұйым дастыруымен 
республикалық байқауда дра-
малық жанр бойынша бас 
жүлде, 2020 жылы «Ауыл 
айтқыштары» атты облыстық 
қазақы қал жыңдар байқауында 
ІІІ орын алған еді.

Былтыр да ауылда құрылған 
драма үйірмесі талай додада топ 
жарды. Атап айтсақ, Жанқожа 
батыр ауылдық мәдениет үйі 
жанындағы халық театрының 
ұйымдастыруымен «Театр 
– өмір айнасы» атты онлайн 
байқау өтті. Театр күніне, ел 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
арналған аудандық байқауда біз 
әңгімелеп отырған мәде ниет үйі 
жанындағы драма үйірмесінің 
мүшелері жүлделі екінші 
орын ды иеленіпті. Ал үйірме 
жетекшісі Ш.Тілеуназаров «Үз-
дік ер адам ролі» номинация-
сына лайық болған. Дәл осыған 
ұқсас қос жүлдені Абай ауылдық 
клубының ұйым дас тыруымен 
Абылай ханның 310 жылдығына 
орай өткен «Қазақ ордасының 
аты өшпес тұлғасы» атты дра-
ма үйірмелері арасындағы 
байқауда да жеңіп алыпты. 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
орай Бекарыстан би ауылын-
да өткен режиссер, мәдениет 

майталманы Н.Баекеевтің 75 
жылдығына арналған «Өнермен 
өрілген өмірі» атты аудандық 
онлайн драма үйірмелерінің до-
дасында аталған өнер ұжымы 
бас жүлдені қанжы ғасына бай-
лаған. 

Айтпақшы, 2015 жылы 
Б.Жібекәлінің жетекшілік жа-
сауымен «Әкелер» ансамблі 
құрылды. Бұл топ мәдени ша-
раларда өнер көрсетумен қатар, 
байқау жүлделерін ие леніп жүр. 
«Дала үні» атты ұлт-аспаптар 
ансамбльдерінің аудандық бай-
қа уынан екі жыл қатарынан 
ІІІ орын алды. Репертуарында 
халық әндерімен қатар, қазақ 
композиторларының шы   ғар -
малары бар.  Расымен, әрбір 
мәдени-көпшілік шара да ән 
салып жүрген әкелер – ке йін-
гі буынға үлгі. Үш жыл бұрын 
көршілес Майдакөл, Ү.Түктібаев 
және Аранды ауылындағы 
өнерлі әкелер мен біріге отырып, 
аудан көле міндегі ауылдарға 
кон церт беріп, ел алғысын 
алған. Құрамында Да уылбай  
Қапаров,  Тайып  Балымбетов,  
Бүркіт  Әзиев, Дәурен  Жәметов, 
Қасым Балымбетов сынды 
мұға лімдер де бар. Сондай-ақ 
Бектұрған Жібекәлі, Дауылбай 
Ешниязов, Бейбіт Алпысбай 
секілді мәдениет саласының 
қызметкерлері де осы сапта.

Ауыл клубының асуы
Бәлкім, бүгінгі күнмен салыстыруға келмес, бала 

кезде ауылдағы ең керемет үй осы болып көрінетін. 
Екіқабатты мектептің жөні басқа. Ал мына еңселі әппақ 
ғимаратта тек мәдениетті адамдар жұмыс істейтіндей. 
Өйткені, ауылдағылар соларды көре қалса, қоғадай 
жапырылып асты-үстіне түсетін. Олар өнерлі болатын. 
Ал біз секілді шикіөкпе, қараборбайға концерт не кино 
кезінде билет кесетін Әзиза ападан мықты адам жоқ.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

«Хорезм экс-
педи  ция сының 
Сыр өңіріндегі 
зерт теулер тари-
хы» атты жоба 
бо йынша Мәскеу 
қа ла сының ғылыми 
меке мелеріне 
 ұйым  дастырылған 
ісса парда Шығыс 
му зейінің қорында 
сақтаулы Жетіасар 
ескерткіштерінен 
 та   былған  700-ге 
жу ық ағаш 
 бұ  йым ы   ның 
фрагменттері қайта 
қаралып, зерт телді. 
Нәти жесінде 1973 
жылы Бидайық 
асар қалашығынан 
 та былған ағаш 
 бұ йым қос мо йынды 
немесе қоссаз 
домбыра екені 
анықталған.

Оны 1973 жылы С.Толстов 
бас қарған Хорезм ар хео-
логиялық экспеди циясы 
тап қан болатын. Десе де, 
Ресей археологтары бөл шек-
теліп табылған домбыраны 
музыкалық аспап ретінде 
қарас тырмаған көрінеді. Осы 
іссапарға барған белгілі ар-
хеолог, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университеті ар-
хеология және этнография 
орталығының жетекшісі Әзіл-
хан Тәжекеев ағаш фраг-
менттерін біріктіріп, дом-
быраның қаңқасын шығарды. 
Оның көшірмесі бүгінде 
облыстық тарихи-өлкетану 
му зейінің археология залында 
тұр. Музей директоры Сапар 
Көзейбаевтың қолдауымен 
шебер ұста Бекзат Жақыпов 
қоссаздың көшірмесін жаса-
ған. Ғалым мен шебердің 
бірлесіп жұмыс істеуінің нәти-
жесінде құнды жәдігердің 
екін ші ғұмыры басталды.

Қосмойынды немесе қос-
саз домбыра – әлемдегі ең 
көне аспаптардың бірі. Ол – 
қосмойынды, төрт құлақты, 
бір шанақты. Құлағын бұра-
уына қарай қос мойыннан қос 
саз әуелейді. Шанағында аң 
стилінде ойылған бейнелер 
бар. 

Кезінде Моңғолиядан та-
былған шекті аспап біздің 
заманымыздағы VII ғасырға 
жатқызылып, ата домбыра 
аталып кетсе, Сыр еліндегі 
қосмойынды аспап тарихы 
одан үш ғасырдай ерте екенін 
ескерген археологтар  оны баба 
домбыра деуге толық негіз бар 
дейді. Бұл туралы Әзілхан 
Тәжекеевтің жазған ғылыми 
мақаласына норвегиялық ға-
лымдар да қызығушылық 
танытып, өз зерттеулеріне 
қосқан. 

– Бұл жайлы 2019 жылы 
«Археологиялық қазба жұ-
мыстарынан та был ған көне му-

зы калық  ас пап тар» 
атты ғы лыми жи-
нақта жан-жақты 
жа рық көрді. Осы 
ма  қаланы оқыған 
нор вегиялық док-
тор, ежелгі му зы-
калық аспаптарды 
зерттеуші-археолог 
Гьермунн Колльт-
вейт хабарласты. 
Қазақ тіліндегі 
ма   қаламды ағыл-
шын тіліне ауда-
рып, соны өз 
з е р т    т е у л е р і н д е 
пай   далану үшін 
рұқ   сат сұрады. 
Екеу    міз онлайн 
ұзақ талқыладық. 
Еу     ро пада кең та-
раған ежелгі лира 
музыкалық аспа-
бына біздің қоссаз 
дом быраның қатты 
ұқсайтыны таң қал-

дырды. Гьер   мунн Колльтвейт 
15 жел тоқ сан күні «Scientific 
journal»-да: «Жібек жолы 
бойындағы технологиялардың 
трансфері: бұл ежелгі лира 
жаһандық болды» атты 
мақаласын жариялады. 
Ғалым «Қазақстан аумағынан 
табылған 1000 жылдан астам 
тарихы бар ішекті аспап 
Ұлыбританиядағы Сат тон-
Ху жерлеу ескерткі шінен 
табылған аспаппен бірдей» 
дейді. Артынша Израильдің 
«Haarets» газеті «Саттон-Ху 
көне лирасы 4000 шақырым 
қашықтықта Қазақстанда бір-
неше ғасыр бұрын болған 
сияқты» атты мақала жария-
лады. Онда «алдымен кеме 
бөлшектері, содан кейін арфа 
деп қателескен Саттон-Ху 
кемесінің жерлеуіндегі лира 
аспаптың Азияда дамыған 
болуы мүмкін» деп жаз-
ды. Ал Англияның «Mail.
online» газетінде «Қазақстанда 
табылған 800 жылдық лира 
Англиядағы ерте орта ға-
сырлық әйгілі кеме қоры-
мында табылған түрге сәйкес 
келетіндігі» айтылған. Ан-
глияда орналасқан ерте орта-
ғасырлық (б.з. 6-7 ғғ.) Саттон-
Ху обалы қорымынан табылған 
лирадан біздің қоссаз домбыра 
(б.з. 3-4 ғғ.) бірнеше жүз жылға 
ескі. Әрине, алдағы зерттеу 
жұмыстары бұл тарихтың сы-
рын ашады. Жәдігерлер біздің 
ел мен Еуропа арасында бай-
ланыс болғанын дәлелдейтін 
деректердің бірі деуге болады, 
– дейді ғалым.

Мұндай көне жәдігерлер 
алдағы уақытта көбеюі мүмкін. 
Өйткені Ресейдің ғылыми 
орталықтары мен мұра жай-
ларында кеңінен зерттеуді 
қажет ететін 700-ге жуық ағаш 
бұйым бөлшектері бар. Бұл 
бағыттағы зерттеулер әлі де 
жалғаса бермек.

Қоссаз – 
баба 
домбыра

Облыстық тарихи-өлкетану музейі тағы бір 
жәдігермен толықты. Ол көне музыкалық аспап – қоссаз 
домбыра.

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Мысалы, ол мектепте 
білім алып, мәдениет үйіне 
келіп,  белгілі бір көркемөнер 
үйірмесіне қатысу арқылы 
шығармашылық қабілеті да-
мыған құзыретті тұлға бо-
лып қалыптасады. Үйірмелер 
мен мәдени іс-шараларға жа-
старды көптеп тарту арқылы 
оларды көпшілік ортада өзін 
жақсы ұстай білуге баулимыз.  
Сондай-ақ, мәдени-көпшілік 
орындарға, театрға, музей-
ге дұрыс киініп келу, қатты 
сөйлемеу, спектакль барысын-
да ұялы телефонды сөн діріп 
қою, театр шымылдығы жа-
былғанға дейін тік тұрып, өнер-
паздарға қошемет көрсету, де-
малыс паркін ластамау сияқты 
жай ғана дағдыларды әрбір  
жеке адам ұстана білсе, әр ата-
ана баласының санасына құйып 
отырса, артық болмайды деп 
ойлаймын. Ал, мәдениет сала-
сы қызметкерлерінің атқаратын 
жұмысы өз алдына, яғни, жал-
пы көпшілікке бағытталған 
іс-шаралар. Осындай мәдени 
шаралардан жеке адам өзіне 
қажетін ала білсе, бұл да 
насихаттың нәтижесі деп ой-
лаймын. Бұл қоғам болып 
атқаратын жұмыс.

– Осыған дейін көптеген 
мемлекеттік бағдарламалар 
жү зеге асырылды. Ұлттық 
құн ды лығымызды насихат-
тауда ат қа рылған жұмыс тар-
дың нәтижесі қандай?

– Мемлекеттік бағдар-
ламалар туралы айтатын 
болсақ, 2004 жылдан бері 
өңірімізде қан шама жұмыстар 
атқарылды. Сақ дәуірінің 
Шірік-Рабат қала қоры мына, 
ортағасырлық Сы ғанақ, Жан-
кент қалаларына, Арал дың 
кепкен табанынан табыл ған 
Кердері кесенесіне архео ло-
гиялық зерттеу жұмыс тары 
жүргізілді. «Ұлы Жібек жолы 
кітапханасы»  энциклопедиясы 
ұйым  дастырылды. Мәдениет 
ошақ    тарын қайта қалпына 
келтіру жұ  мыстары жүргізілді. 
«Шахнама» музы калық анто-
логиясы, «Қай та ланбас дауыс-
тар» дискілер жинағы жарыққа 
шықты. Осылай жалғаса береді. 
Түркітілдес халықтардың 
«Қор қыт және Ұлы Дала сазы» 
фольклорлық музы калық өнер 
фестивалі 2006 жылдан бері 
дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. 
Биыл тағы да күтілуде, яғни, 
нәтиже бар. Сонымен қатар, бұл 
бағыттағы жұмыстар мәдениет 
саласының жыл сайынғы 
жоспарының аясында тұрақты 
түрде жүзеге асырылатын бо-

лады. Бір жақсысы, осындай 
республикалық, халықаралық, 
әлем   дік өнер байқауларының 
аясында қаншама жас талант-
тарымыз танылып,  өнердің 
әр саласы бойынша өз биігін 
бағындырып келеді.

– Қаңтар оқиғасы кезінде 
музейлерге, телестудияларға 
шаб уыл жасап, телеарнаның 
алтын қорына залал келтіру 
әрекеттері өкінішке қарай 
мәдениеттің кемшіндігін көр-
сеткен сияқты... Қалай ой-
лайсыз?

– Ұлтымыздың ұлы ақыны 
Абай атамыз «Ақылға, жөнге 
салынуы керек жетесіз, билікке 
көнбеген тобыр – ессіз қара күш. 
Ақылсыз тобыр – есінен айы-
рылып, басқаның жетегіне ер-
гендер» деген еді. Кешегі шеру-
ге шыққан қарапайым халықты 
айыптауға болмайды. Деген-
мен, көптің ара сындағы аз ғана 
бүлікші топтың  өшпенділікке, 
агрессияға толы  әрекеті, бұл – 
теріс ағымдардың шырмауына 
түсу, жұмыссыздық пен діни 
сауатсыздықтың салдарынан 
деп ойлаймын. Егер жас ұрпақ 
мемлекеттің, Отанның қадір-
қа сие тін  терең сезіне білсе, он-
дай теріс әрекет орын алмас еді. 

Рухани бай, білімді, мәде-
ниетті адам әдебиетті, өнерді, 
музыканы сүйеді, табиғатқа 
қиянат жасамайды. Ол адамдар 
ешқашан оғаш қылыққа бар-
майды. Қысқасы, енді мұндай 
нәрсе қайталанбаса екен деп 
тілейміз. 

– «Әр елдің салты басқа» 
демекші, Еуропа немесе Батыс 
елдері мәдениетінің өзіндік 
ерекшелігі бар. Кей тұстары 
біздің ұлттық болмысымызға 
сай келмей жатады. Әйтсе де, 
әлемдік өркениетке ілесеміз 
десек, мұны айналып өте ал-
маймыз. Бұған байланысты 
ойыңыз қандай?

– Әр ұлттың өзіне тән ұлттық 
мәдениеті болуы заңдылық, ол 
– ұлттың жан дүниесі, рухы. 
Мен айтар едім, бұл дүниеде 
өз ұлтыңды танып білу – үлкен 
өнер, дүниеде ең қаны таза ұлт 
– қазақ ұлты, осыны әркез жа-
дымызда сақтауымыз керек. 
Ал Еуропа, Батыс мәдениетінің 
озық үрдістерін үлгі етіп емес, 
тек тәжірибеге енгізіп көрген 
абзал. Мысалы, «Super star KZ», 
«Қазақстан дауысы» жобалары 
соның дәлелі дер едім. Онсыз да 
неше жыл әлемдік өркениеттің 
жетегінде кетіп, балалар ұлттық 
ойындарымыз емес, виртуалды 
ойындар әлеміне еніп, ғажап 
қазақ ертегілерін диснейлік 
мультфильмдер алмас тырды. 

Теледидардан түрік, корей, 
үнді сериалдарын сағаттап 
көрсетеді, осыны тоқтату ке-
рек сияқты. Жастарға арналған 
бағдарламаларды жүйелеу ке-
рек. Әлемдік өркениеттен  ұлт-
тық өнеріміз – ән-күйлеріміз, 
жыр-дастанымыз, ешбір елде 
кездеспейтін фольклорлық-
этно графиялық құндылығымыз, 
салт-дәстүр, әдет-ғұрпымызбен 
орын аламыз.  

– Кеңес өкіметі кезінде 
идео ло гиялық саясаттың 
мық ты болғанын мойын-
дауымыз керек. Мысалы, 
«сол уақыттарда егінші мен 
балықшының керзі етігінің 
қонышында «Жұлдыз» жур-
налы жүретін» деген есте-
лік терді естиміз. Ал қазір 
қара пайым азаматтардың 
бойында әдебиетке, мәде-
ниетке осындай құш тарлық 
бар ма?

– Дұрыс айтасыз, ол кез-
де идеологиялық саясат 
мықты болды, мен де – сол 
дәуірдің өкілімін. Мәдени-
үгіт бригадасының құра мында 
елді мекендерге барға нымызда 
егіншілер, шопандар, сауын-
шылар газет-журналдарды 
оқитынын аңғаратынбыз. Тіпті 
бір кездесуде жасы егде тарт-
қан апай М.Әуезов театрының 
бүкіл артистерінің аты-жөнін 
жатқа айтып, кім қандай роль-
де ойнағанын тізбектеп бер-
генде таңғалғанмын. Қазіргі 
күні де арамызда ондай аза-
маттар кездеседі, ешкім 
қызықпайды деп айтуға болмас, 
жұмысшылар, қарапайым үй 
шаруасындағы кісілер біздің 
ұйымдастырған мәдени іс-
шара ларымызға қатысып оты-
рады, әсіресе айтыс өнеріне, 
жыр-дас тан орындаушылар 
байқауына жиі келетін мен 
танитын кісілер баршылық. 
Өздері сұрап отырады, кейде 
шақыру билетін апарып беру-
ге тырысамын, уақыт болмаған 

жағдайда хабарласып уақытын 
айтып отырамын.   

– Қазіргі жастарды қай 
тақырып қызықтырады? 
Сон дай-ақ, идеология қандай 
ба ғыт ты насихаттауы керек?

– Бүгінгі жаңа заманғы 
жас тардың ойлау деңгейі, 
ақпараттық білімі мен жаңа тех-
нологияны меңгеруі мақтауға 
лайық. Сондықтан болар, жастар 
кез келген мәдени тақырыпқа 
өзін дік баға бере алады. Оның 
бірден-бір себебі жастардың 
бойында рухани, яғни, адами 
ойлау еркіндігі қалыптасқан. 
Ер кін ойлы жас ұрпақтың қызы-
ғушылығы алдыңғы буын ның 
талғамына қарағанда  әлдеқайда 
басқаша. Өнер дің  заманауи  ба-
ғы тын таңдап, барынша ерек-
шеленуге, яғни, өз тарапынан 
жаңалық енгізуге ты рысады. 
Әр заманның өзіндік стилі мен 
жанры ерекшеленіп тұратыны 
секілді, бүгінгі жастар «Стенд-
ап», «Скетчком» және «Им-
провизация» тақырыбындағы 
өнерге қызығушылық білдіріп 
келеді. 

Идеология тарапынан басты 
бағдаршам – ұлттық құндылық, 
ең негізгі ұстаным –  рухани 
ізгілік болса ұтылмаймыз. 

– Жалпы ХХІ ғасырдағы 
қазақ мәдениетінің даму 
шарттары қандай?

– Тәуелсіздік жылдарында 
қазақ халқының мә дени өмі-
рінде жаңа процес тер кеңінен 
өріс алды. Алаш арыс тары-
ның шығармашылығы мек  теп, 
ЖОО оқу бағдар лама ла рына 
енгізілді. ЮНЕСКО дең -
гейінде А.Құнанбайұлының, 
М.Әуезов тің мерейтойлары 
тойланса, Түркістан шаһа-
рының 1500 жылдығы, Тараз 
қаласының 2000 жылдығы 
атап өтілді. Одан бері де Қазақ 
хандығының 550 жылдығы 
жоғары деңгейде өтті. Респу-
блика өңірлерінде театрлар, 
мәдениет үйлері ашылды. Аста-
на Опера театры, ұлттық хо-
реография академиясы ашыл-
ды. Мұның бәрі – болашақ 
үшін жасалған дүниелер. Ал 
ХХІ ғасырдың даму шартта-
ры дегенге келсек, ұлттық-
мәдени құндылықтарымыз уа-
қыт өткен сайын бағалы бола 
түседі. Сондықтан көне дәуір, 
орта ғасыр және бүгінгі за-
ман қалыптастырған ұлттық 
мәдениетті болашақпен сабақ-
тастыра дамытуымыз қажет деп 
ойлаймын. 

– Сұхбатыңызға рахмет!

Әңгімелескен
Ғазиза ӘБІЛДА

Мәдениет – қоғам келбеті

1-бет
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ХХ ғасырдың басы қазақ қоғамы 
үшін өте ауыр болды, орыс патшасының 
қазақ даласына қысымы күшейді. 
Елде басқару тәртібі, экономикалық 
жағдай өзгеріске түсті. Теміржол мен 
өндіріс орындарында қазақ ұлты ның 
жұмысшы табы қалыптасты. Пат
шалық Ресейде 1905 жылы болған 
бур жуазиялық төңкеріс орыс импе
риясын тәлтіректетіп кеткен еді. 
Жағ дайды түзеу үшін патша үкіметі 
орыс шаруаларын Орта Азия мен Қа
зақстанға көптеп қоныс аудартты. Со
лармен қатар қазақ даласына патша 
саясатына қарсы көзқарастағылар 
да көптеп келді. Деректерге қарап  
отырсақ, 1917 жылға дейін орыс қоныс 
аударушыларына қазақ даласының  
ең шұрайлы жерлерінен 45 миллион 
десятина жер бөлініп беріліпті, ал 
бүкіл Ресейде сол кезде шаруалардың 
иелігінде 75 миллион десятина жер 
болған екен. Осы факт орыс патшасы 
қиянатының, қазақ елін өз отарына 
айналдырғанының анық көрінісі екені 
даусыз. 

Сол кезде қазақ зиялылары мен 
оқығандары да түрліше бағыт ұстанды. 
Бұл осы тұстағы қазақ зиялылары 
әрекеттерінің қайшылыққа толы екенін 
көрсетеді. Орыс үкіметі жүргізіп жат
қан соғыс елді әбден қалжыратты, мұ
ның зардаптары қазақ еліне де тиді. 
Елдің қиындыққа толы тіршілігін патша 
өкіметіне қарсылар ұтымды пайдалана 
бастады, мұнда, әсіресе, қазақ даласына 
жер аударылған большевиктердің рөлі 
зор болды.

Ал, 1916 жылғы 25 маусымдағы 
патшаның майданның қара жұмысына 
қазақтан адам алуы туралы жарлығы 
осы асқынған ахуалды онан сайын 
ушықтырып жібергені хақ. Бұған 
дейін де қазақ даласында патша 
билігіне қарсы әр жерде толқулар, 
ереуілдер болып тұрды. Бұған мысал 
ретінде 1915 жылғы Екібастұз 
көміршілерінің, «ОрынборТашкент» 
теміржолшыларының, Спасск мыс 
зауыты жұмысшыларының ереуілдерін, 
1916  жылғы Қостанай, Семей және т.б. 
уездердегі толқуларын, 1916 жылғы 
«Сексеуіл» депосы жұмысшыларының 
ереуілін және т.б. атауға болады. 
Бірақ оларда дәл осы оқиғаға, яғни, 
майданның қара жұмысына қазақтан 
адам алуына қатысты елдің тұтаса 
қарсылық көрсетуі болмаған еді. Қазақ 
бүкіл халық болып атқа қонбаған. 
Осы жағынан келгенде, бұл Кенесары 
көтерілісінен кейінгі аса үлкен көтеріліс 
болғаны хақ. 

Көтеріліс қазақ даласының әр 
тұсында болып жатты. Бұған халық 
ақындарының жырлары да толық 
куәлік бере алады. Мысалы, Жамбыл 
Жабаев өлеңдерінде Ұзынағаш, Қордай 
ма ңын дағы көтеріліс туралы айтылса, 
Иса Дәукебаевтың «Бекболатында» 
Ал маты, Қаскелең маңы, Омар, Күдері, 
Сәт ақындарда Торғай аймағы, Әлтай 
Сүйіншәлиевте Мерке, Луговой, Ас
пара, Шу (Ақкөз батыр) Кеген маңы, 
Біржан Берденовте Қызылжар маңы, 
Жүсіпбек Жиенбековте Қарқаралы 
төңірегі, Төлеу Көбдіковте Шығыс 
Қазақстан төңірегіндегі көтеріліс оқи
ғалары суреттеледі. 

Бұл көтерілістің ішіндегі ең  ірісі – 

Торғай даласындағы көтеріліс болса, 
ол кең қанат жая отырып, 1917 жылғы 
социалистік төңкеріске ұласқаны 
белгілі. Жоғарыда баяндалған патша 
жарлығы шыққан тұстағы жағдайды 
қазақ зиялылары да, ел де түрліше 
қабылдады. Бірі, мәселен М.Дулатов, 
А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов елдің 
патша өкіметінің қанауына қарсы бол
ғанын құптағанмен, майданның қара 
жұмысына қазақ азаматтарының ба
руына қарсы болған жоқ. Олар қазақ 
жігіттерінің майдан жұмысына бар
ғаны дұрыс деп білді. Өйткені олар 
біріншіден, қазақ жігіттері майдан да
ласын көрсе, ширайды, әскери өмір
ден хабары болады, саяси көзқарасы 
қалыптасады, оянады деп ойласа, екін
шіден, қолында шоқпардан басқа қаруы 
жоқ қазақ патшаның қарулы әскерінің 
қырғынына ұшы райды деп қорықты. 

Оқиғалар дамуы ұлт зиялыларының 
ойлағанынан басқа бағытқа бұрылды. 
Бұған жоғарыда айтылатын саяси 
көз қарасы үшін жер аударылып кел
гендер айтарлықтай ықпал етті. Ал, 
кейіннен М.Дулатов, А.Байтұр сы
нов, Ә.Бөкейханов сияқты ұлт зиялы
ла рының қаупі шындыққа айналды. 
Иә, бұл шындығында да солай болды, 
қазақ даласы қанға бөкті. 1917 жылғы 
қазан төңкерісі болмағанда 1916 жыл
ғы көтеріліске қатысушылар ғана 
жазаланып қоймай, патша билігі бү
кіл қазаққа одан әрмен тізесін ба
тырар, атылғандар мен асылғандар, 
ит жеккенге айдалғандар саны тіпті көп 
болар еді. Қазақ зиялыларының екінші 
бөлігі істің ақырын күтті, мұны олар
дың шығармаларынан анық аңғаруға 
болады. Үшіншілері патша жарлығына 
қарсылығын білдіріп, шығармаларында 
күреске үндеді, күрес туралы жырлады. 

Деректерге сүйенсек, 1916 жылғы 
көтерілістің қазақ халқы үшін өте 
тиімсіз болғанын көреміз. Қазақ елі 
орыс қаруының қырғынына ұшырады, 
тіпті, атылғандар, асылғандар мен 
итжеккенге айдалғандардың нақты 
саны әлі де анық емес. Бұл кезең әлі 
де терең зерттеуді қажет етеді. Осыған 
қатысты кей мағлұматтарға назар 
ау дарар болсақ, Батыс майданның 
өзінде қара жұмыста 13 жарым мың 
қазақ болған. Бұл деректер ұлт көсемі 
Ә.Бөкейхановтың өзі бастап барған 
тексеру комиссиясының есебінде бар. 
Қалғаны оңтүстік батыс, солтүстік 
майдандарға жіберілген. 

Алаш зиялылары жоғарыда айтып 
өткеніміздей, майданға баруды қолдап 
қана қойған жоқ, өздері де сол майдан 
даласына барып, комитеттер құрып, 
ондағы қазақтар жайын бақылап 
отырған. Б.Әбдіғалиұлы: «Орташа 
есеп пен қара жұмысқа 100 мыңдай 
қазақ шақырылған, 2030 мың қазақ 
майданның қара жұмысына алынып, 
қалғандары зауыттарда жұмыс істеген, 
каналдар қазған» деген дерек келтіреді. 
Бұдан аңғарып, көретініміз – 1916 
жылдың қазақ халқына төтенше нәубет 
әкелгендігі.

1916 жылғы көтерілістің патша 
билігіне, жоғарыда аталатын жарлыққа 
қарсы шыққаны анық. Бірақ ол өкіметке 
тәуелсіз ел болу, өз елін өзі басқару 
мәселелерін қоя алған жоқ және оған 
ел дайын да емес еді. Бұған қатысты 

жайтты М.Шоқай мақалаларынан анық 
аңғаруға болады. 

Өмірден озғанына 80 жыл толған 
Алаш зиялысы Мұстафа Шоқайдың осы 
кезеңге қатысты пікірлері көп нәрсені 
қайта қарау қажеттігін көрсетеді. Ол 
кейде ашық, кейде мәтін астарында осы 
оқиғаны «ұлтазаттық көтеріліс» деп 
атау орыстар үшін өте пайдалы екенін 
жеткізеді. Мұндай жағдайда олар бар 
айыпты қазақтарға аударып салып, 
жазалау мақсатында атылған, асылған, 
көтеріліс кезінде өлген, опат болған, 
жараланған, майдан азабын тартқан, 
жат жерде өлгендерге төлем төлеуден 
құтылып кетеді. Патша үкіметі дәл 
осы қулыққа барды. Бұған қатысты 
М.Шоқай «Сағидолла Тұрсынқожаны 
«тазалауға» байланысты» деген мақа
ласында біраз дерек береді. Негізі 
Алаш қозғалысына қатысқан ірі қай
раткер, Түркістан жеріндегі азаттық 
күресі топ бастаушыларының бірі, 
пуб лицист ғалым Мұстафа Шоқайдың 
бұл мақаласы – кеңес билігінің 1930 
жылдардағы қитұрқы саясатын әшке
релейтін еңбек болғанмен, біз айтып 
отырған мәселеге қатысты да құнды 
дүние. 

Мақала ізі сонау 1916 жылдар 
оқиғасына бастайды. ХХ ғасырдың 
алғашқы ширегі қазақ халқы үшін 
дүрбелеңді болғанын мақаладан анық 
байқауға болады. Кешеге дейін, тіпті 
осы күні де үлкен бір ерлікке толы 
күрес ретінде бағаланып, оқытылып 
келе жатқан 1916 жылғы ұлтазаттық 
көтерілісінің қазақ халқы үшін үлкен 
нәубет болғанына осы мақаладан да көз 
жеткізуге болады. 

Мұстафа Шоқай – сол кездегі 
оқиғаларды көзімен көрген, өзі соған 
араласқан және оған әділ баға берген 
адам. Тарихи деректерге жүгінсек, ол 
1916 жылы Ә.Бөкейхановтың ұсы
нысымен Мемлекеттік думадағы Мұ
сылман фракциясы жанындағы бю
роға мүше болып, онда хатшылық 
қызмет атқарады. Түркістандағы көте
рілістің себепсалдарын тексеруге 
Мем лекеттік дума Ташкентке арнайы 
комиссия аттандырғанда, оның құра
мында депутаттар А.Керенский, Тев
келевтермен бірге Мұсылман фрак
циясы жанындағы бюро мүшелері 
Ш.Мұхамедияров пен М.Шоқай да 
болды. 

Жергілікті халықтың жағдайымен 
терең танысу, 1916 жылғы оқиғаның 
жайжапсарын анықтау мақсатында 
ол Ташкентпен ғана шектелмей, Са
марқан мен Әндіжанда болып, жер
гілікті жағдаймен танысқан. Петро
градқа оралғаннан кейін өзі жинаған 
материалдар негізінде 1916 жылғы 
көтеріліс кезінде билік орындарының 
Түркістан халқын аяусыз қуғынсүр
гінге ұшыратқаны туралы Мемлекеттік 
думада Мұсылман фракциясы аты
нан жасалатын мәлімдеме мәтінін 
әзірлеген. Міне, ол өзі білетін осы 
жайттың ақиқатын аталған мақалада 
ашық айтады.

Автор 1916 жылғы көтеріліске 
қатысты Мемлекеттік Дума комис
сиясының Әндіжанға тамыздың 26да 
келгенін, рұқсат берілмесе де Құтлық 
Махмуд мырза Төкіл (Тевкелев) мен 
Керенскийдің Әндіжан мешіті алаңында 
митинг өткізгенін, оған 23 мыңдай 
адам жиналғанын, олардың барлығы 
да мұсылмандар екенін, Сағидолла 
Тұрсынқожаның аудармашылық жаса
ғанын, комиссия құрметіне беріл ген 
қонақасыда Сағидолланың төңке ріс
шіл бағытта сөйлегенін, сонан соң 
Әндіжаннан қашып кеткенін айтады. 
Дума мен Үкіметке берген есебінде 
Тев келевтің «Түркістан халқы патша 
жарлығына наразы», Керенскийдің 
«Түр кістан халқы түгелімен патша 
үкіметіне дұшпан» деп көрсетуі жайлы 
баяндайды. Бұл деректер де саяси және 
тарихи мәнге ие.

Бұдан соң ол: «...Алайда түркістан
дықтардың тілегені болмады. Патша 
үкіметі қарулы күшке сүйеніп бізді 
жеңді... Осы тұста тағы бір шындықтың 
беті ашылып қалды. Түркістандағы орыс 
жұмысшылары мен орыс мұжығының 
бәрі біздің халыққа дұшпан екенін 
көрсетіп алды. 1917 жылғы төңкерістен 
соң, біз дұшпандықты достыққа 
айналдыру үшін көп еңбек еттік. Бірақ 
жағдай бәрібір өзгермеген күйінде 
қалды... Орыстардың бізге деген дұш
пан дығының нәтижесінде 1916 жылы 
халқымыздың басына түскен шексіз 
ауыртпалық пен жәбіржапаны, енді, 
міне, 1934 жылға келгенде, орыс про
летариат диктатурасы Түркіс тан дағы 
ұлтшыл бұқараның мойнына жүк
теп қоюға әрекет жасап отыр» деп 
көрсетеді. Бұдан біз орыс шовинизмінің 
кеңес билігіне дейін де болғанын, 1917 
жылдан соң оның жалғасқанын, қазақ 
елінің достыққа ұмтылуын, кеңестік 
биліктің 1916 жылғы көтерілістер 
қасіретін Түркістан ұлтшыл бұқарасына 
аудармақ ниетін аңғарамыз. 

Жоғарыда аталғандардың барлығы 
да жоғымызды іздеп, жоғалтқанымызды 
түгелдеп жатқан бүгінгі таңда ерекше 
маңызды деректер деп білеміз. Бұл жайт 
мақаланың аса құнды, қазақ қоғамының 
дамуында ерекше жүк көтерер еңбек 
екенін көрсетеді. Шындығында да 
М.Шоқайдың осы пікірі 1916 жылғы 
оқиғаға берілген алғашқы нақты баға 
екені хақ. Бұл мәселе әлі де тереңірек 
зерттеуді қажет ететіні анық, яғни, 
келер күндер міндеті болмақ.

 Алдажар ӘБІЛОВ,  
    ҚР Білім беру ісінің құрметті 

қызметкері

«Маусым 
жарлығының» 
қасіреті

Қазақ ұлты тарихындағы ерекше тұстың бірі ХХ ғасырдың басы 
екені белгілі. Бұл тұстың қазақ мәдениеті, қазақ әдебиеті үшін бергені 
де аз емес. Алғашқы қазақ газеттері мен журналдары өмірге келді, олар 
халыққа ел жағдайын жеткізумен қатар, сол тұстағы  әдеби дамуға 
да үлес қосты. Қазақ қаламгерлерінің әңгіме, өлеңдері және т.с.с.  сол 
кезеңде алғаш осы газеттер мен журналдарда  жариялана бастады. 
Алғашқы қазақ романдары, альбомдық өлеңдер, көркем очерктер, 
жолсапар очерктері өмірге келді, яғни, қазақ әдебиеті жанрлық 
жағынан өсті, байыды, көркем аударма өнері жаңа сапалық деңгейге 
көтерілді. Баспалардан қазақ тіліндегі кітаптар көптеп шыға бастады. 
Сонымен қатар, бұл кезең қазақ даласы үшін сан түрлі саяси-әлеуметтік  
оқиғаларға  толы болды. Осы кезең туралы К. Бисембиев:  «ХХ ғасыр 
басында қазақ даласындағы қоғамдық санаға түрлі әлеуметтік-саяси, 
философиялық, қоғамдық тенденциялар мен құрылыстар әсер етті» 
деп жазады. Бұл ғасыр басындағы және соның алдындағы қазақ 
даласында болған саяси-әлеуметтік және шаруашылық жағдайындағы 
өзгерістермен тікелей байланысты еді. 

«Ата тұрып, ұл сөйлегеннен 
без, ана тұрып қыз сөйлегеннен 
без» деп үлкеннің алдына түсіп 
сөйлейтін жастарымызды тый
ыпжиып отырғанының өзі 
тәрбие бастауы еді. Ал қазір 
бесіктен белі шықпай жатып, 
атаанасының бетінен ала
тын, қарсы сөйлеп, дөрекілік 
көрсететін, психологтардың 
сөзімен айтсақ өте агрессивті 
мінезқұлықтағы ұрпақ өсіп 
келеді. Ұяты бетіне төгіліп 
тұратын бойжеткен мен қайсар 
мінезді  жігіттердің  сүйсінер 
қылығы азайып бара жатқандай
ақ. Мұның барлығын заман 
ағымына теліп немесе шетелдің 
еркіндігіне еліктегендіктен деп 
бүркемелегенмен, оның арғы 
себептерін зерттеп жатқан ешкім 
жоқ. «Қазіргі балаларды тәктәк 
емес, тикток тәрбиелеп жатыр» 
деген сенатор Нұртөре Жүсіптің  
сөзінің жаны бар. «Бесік жы
рын айтпайтын аналардың 
көбейгенінен қорқамын» деп Ба
уыржан Момышұлының ұрпақ 
тәрбиесіне алаңдауы бекер емес 
секілді. 

«Қазақтың ұлттық тәрбиесінің 
айнасындай халықтық педагогика 
мұралары – тұнып тұрған даналық 
пен ақылдың кені. Ақылгөй абыз 
бабаларымыз көз көріп, көңіл 
қаныққан өмір сабақтарын екі 
ауыз сөздің аясына сыйғызып, 
түйінді оймен қалдырып кеткен. 
Тек соны көретін қырағы көз, 
ұғатын сарабдал сана керек», – 
дейді ҚР Білім беру ісінің үздігі, 
сала ардагері Ерденбек Мұқанов.

– Атабабаларымыздан бас
тау алып, сан ғасырлар бойы 
адамгершілік пен ізгілікті дәріп
теген қазақтың ұлттық  дәстүрлері 
келешек ұрпақ үшін де рухани 
азық болу керек. Себебі шынайы 
шындық пен иманға негізделген 
құндылықтар ешуақытта құнын 
жоймай, жасампаз бола береді. 

Ол үшін рухани бұлақтың біте
ліп қалуына  жол  бермей, «қолы
мызды мезгілінен кеш сермемей», 
ұрпақ тарымызды сол бұлақ суы
нан қанып ішуге жағдай жасаған 
жөн. Өйткені, қазіргі ұрпақты 
телефон, теледидар тәрбиелеуде. 
Баласы жыласа болды қолына 
ұялы телефонды ұстата салады. 
«Қарны тоқтық, жұмысы жоқтық, 
аздырар адам баласын» деп Абай 
айтпақшы, жастардың бос уақыты 
көп. Олар жастық күшжігерін 
білімге, пайдалы іске арнаудың 
орнына, жаман әдеттерге бой ал
дырып жатады. 

Ол үшін бұрын ғыдай мықты 
идеология керек. Мектеп 
жасындағы баладан бастап бос 
уақыты болмайтындай жүйелі 
жұмыстар жасалған дұрыс. Со
нымен бірге атаанасы да отбасы 
шаруашылықтарына араласты
рып, көбірек тапсырма беріп, 
олардың зерікпеуіне ықпал етуі 
тиіс. Кешегі қаңтар оқиғасында  
арандатуға еріп шыққан жастар 
оңсолын да танып үлгермеген. Со
лар өмірдің ашысы мен тұщысын 
көрді деймісіз? Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында аналары 
базар жағалап кетті. Жұмысынан 
айрылған әкелер ішкілікке са
лынды. Отбасындағы әйел мен 
ер адамның міндетінің орны ауы
сып кетті. Қоғамда ажырасқандар 
көбейді. Сол кездің әйелдері 
тәрбие мәселесімен емес, қалай 
отбасымды асыраймын деп басы 
қатты. Ал мектептерде бұрынғы 
үйірмелер саны қысқарды. 
Білікті мұғалімдер айлықтың 
мардымсыздығынан өзге салаға 
ауысты. Білім беру мекемелерінде 
ер адамдардың  аздығы да тәрбие 
мәселесінің ақсауына әсер етті. 
Үйде, мектепте балаға ты йым 
болмады. 

Міне, осындай кезеңдерде бала 
назардан тыс қалды. Таңертеңнен 
қара кешке дейін жұмыста жүрген 
атаана оның бойына ұлттық 
тәрбиені қайдан сіңіреді? Кешегі 
көшеге шыққан жастардың 
бұзақы ісәрекетке баруына бір 
ғана фактор әсер етті дей ал
маймыз. Қоғамдағы орын алған 
әрбір оқиғаға барлығымыз жау
аптымыз. Тек бір ғана әлеуметтік 
жағдайды желеу етуге болмас. 
Оған отбасындағы, мектептегі 
алған тәрбиесі, қала берді бүгінгі 
қоғам, жүйенің де ықпалы бар. Ал 
қоғамдағы келеңсіздіктің шешімін 
халық жазушысы Әзілхан 
Нұршайықов жақсы түсін дірген 

екен. «Мен ұят деген сөзді өте 
жоғары бағалаймын. Ұят дегенді 
ұлы күш деп ойлаймын. Ұяты 
жоқтан үміт күтпеймін. Ұрықары, 
қарақ шы, қаныпезерлер ұяты 
жоқтан шығады» деп жақсы ай
тады. Ел боламын десең, бесігіңді 
түзе демей ме? Сондықтан 
бала тәрбиесіне мұқият болып, 
кішкентайынан ешкімге қиянат 
жасамауды, кісінің ақысын 
жемеуді, адал болуды, арұятты 
болуды жақсылап үйрету ке
рек. Адал, арлы болуды санасы
на сіңіріп өскен бала ешқашан 
ұрлыққа, опасыздыққа бармайды. 
Оны өзімізден бастауымыз керек. 
Күнделікті жүрістұрысымыз, 
әде біміз түзелсе қоғам да жақсы 
жағына қарай дұрысталады,– 
дейді білім саласының ардагері.

«Ұяда не көрсең, ұшқанда 
соны ілесің» деп бабаларымыз 
текке айтпаған. Ананың сүтімен, 
әкенің қанымен бойға сіңген 
қасиет жеткіншектің алдағы 
өмі рінің бағдаршамындай бо
лады. Атасы мен әжесінің «айна
лайынынан» нәр алып, әкесі 
мен анасының мейірімін сезініп  
жетілген баланың иманды, 
көргенді, көпшіл  болып өсетіні 
анық. 

Әйел  –  табиғатынан  адал
дыққа, кірпияздыққа бейім және 
мейірімнің бұлағы. Ол – осындай 
ізгі қасиеттерімен тектіліктің, 
ізгіліктің үлгісі, сондықтан 
әйелдерге қойылатын талап 
қашан да жоғары. «Алып анадан, 
арғымақ биеден туады» дейді 
халқымыз. Бала тәрбиесіндегі 
әкенің орны қашанда жоғары. 
Дегенмен жасөспірімнің өсіп
қалыптасуында ананың атқаратын 
міндеті зор. Тіпті әкесінің 
кемшіліктерін де балаларына 
білдірмей, оны мінсіз тұлға етіп, 
жаманын жасырып, жақсысын 
асырып көрсету арқылы тамаша 
ұрпақ тәрбиелеген қазақтың айту
лы аналарының парасаттылығына 
тәнті боласың. 

Бұл орайда «Күміс алқа» 
иегері Айсұлу Талғатқызы отба
сында ер мен әйелдің ауызбірлігі 
болып, бала тәрбиесіне теңдей 
жауапкершілікпен қараса жүгенсіз 
ұрпақ болмас еді деп есептейді. 

– «Ұлтыңды тәрбиелеймін 
десең, қызыңды тәрбиеле» деп 
қазақ текке айтпайды, өйткені 
бүгінгі ару – ертеңгі  ана. Әйел
ана  жақсы болса, бір әулеттің 
шамшырағы, жаман болса қа
сіреті. Ағайынның арасын жақын
датып, ерінің мерейін үстем етіп 
жүретін әйелдің ұялтпайтын ұрпақ 
тәрбиелейтіні де шүбәсіз. Әрине 
ұл бала тәрбиесінде алдымен 
әкенің сұсы, оның мысы керек. 
Біздің отбасымызда үш ұл, үш қыз 
бала өсіп келеді. Үй шаруасында 
қыздарым – қолғанатым, ал ұлдар 
болса әкесіне жақын. Олардың 
барлығын да мектеп жасына кел
генде үй тірлігіне араластырып, 
еңбекке баулимыз. Жасына сай 
атқаратын жұмыстарын бөліп 
береміз. Бір айлық табысымыз 
күнделікті ішіпжеуден артыл
майды. Сондықтан үйден түшпара 
түйіп, дүкендерге өткіземін. Бұл 
істе маған балаларым қолғабыс 
етіп, жолдасым қолдау білдіреді. 
Ешкімге балаларымды міндет 
етіп, қолымды жайған емеспін. 
Балалардың еңбекке үйренуіне бір 
жағы себеп болса, екіншіден олар 
сол еңбектің наны да тәтті бола
тынын осы кезден ұғынып келеді. 
Еңбекке шыңдалған бала, ертең 
өз күнін өзі көруге дағдыланады. 
Есесіне, алақан жаймайтын, өзіне 
сенімді кәсіп иесіне айналады, –  
дейді көпбалалы ана.

Аналарынан алған тәлім
тәрбиені, ұлттық өнегені өз 
балаларына, немерелеріне үй
ретіп, дәстүрді сабақтастыру 
арқылы алтын көпір болу – әрбір 
қазақ әйелінің міндеті. «Көретін 
қызығым, жейтін жемісім, атар 
таңым – сендер» деген ананың 
үкілі үмітін арқалаған перзенттің 
бөтен ойы, жаман пиғылы болуы 
мүмкін емес. Әкенің қабағынан 
қаймығып өскен ұлдан басбұзар, 
сотқар, безбүйрек шығуы да 
екіталай. Сондықтан, атабаба
мыздың осы заманға дейін жет
кен ұлттық тәрбиесі мен өнегесін 
әрбір отбасы ұстанып, оны 
ұрпағының құлағына құйып отыр
са, шаңырақтың шайқалуы болмас 
еді. Ал іргесі сөгілмеген шаңырақ, 
мықты мемлекет болудың кепілі 
емес пе?

Отбасы – 
тәрбие мектебі

Ұлттық құндылықтардың бастауы отбасы екені анық. 
Әке – тірегі, қамқоршысы болса, ана – береке-бірлігі, үйдің 
ұйтқысы. Бақытын баладан іздейтін қазақ «не ексе соны 
оратынын» да жақсы түсіне білген. Сондықтан да болар 
халқымыз ұрпағын «ұят болады», «обал болады», «жаман 
болады» деген үш ауыз сөзбен-ақ тәрбиелеген. Десе де, заман 
өзгеріп, оның талабы жаңашылдыққа ұласқан сайын ұлттық 
тәрбие, қазақи әдебіміз бен құндылықтарымыз шеткері қалып 
баражатқандай. Отбасылық, ағайындық, туыстық қарым-
қатынастарды үйрететін жазылмаған қағидаларға, тәрбиенің 
үлкен мектебіне де сызат түсіп бара ма, қалай? 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

ТӘРБИЕ – ТАЛБЕСІКТЕН
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Қызылорда облысы әкімдігінің
2013 жылғы «11»  қыркүйек  №275 қаулысымен 

бекітілген

Қызылорда облысының 
агроөнеркәсiптiк кешен саласында 
инновациялық жобаларды iрiктеуді 

ұйымдастыру қағидасы
1. Жалпы ережелер

1. Қызылорда облысының агроөнеркәсiптiк кешен са-
ласында инновациялық жобаларды iрiктеуді ұйымдастыру 
қағидасы (бұдан әрi – Қағида) «Агроөнеркәсiптiк кешендi 
және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк рет-
теу туралы»  Қазақстан Республикасының 2005 жылғы  
8 шiлдедегi Заңына (бұдан әрi – Заң) сәйкес әзiрлендi және 
оларды облыстық бюджет қаражаты есебiнен енгiзу мен 
тарату үшiн Қызылорда облысының агроөнеркәсiп кешенi 
(бұдан әрi – облыс АӨК) саласындағы инновациялық жоба-
ларды iрiктеуді ұйымдастырудың тәртiбiн белгiлейдi.

2. Осы Қағидада мынадай негiзгi ұғымдар қолданылады:
1) агроөнеркәсiптiк кешен – ауыл шаруашылығы, 

балық шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi, дайындауды, 
сақтауды, тасымалдауды, қайта өңдеудi және өткiзудi, 
сондай-ақ тамақ өнеркәсiбiн, оларды қазiргi заманғы тех-
никамен, технологиялық жабдықпен, ақшамен, ақпараттық 
және басқа да ресурстармен қамтамасыз ететiн iлеспе 
өндiрiстер мен қызмет салаларын, ветеринариялық-
санитариялық және фитосанитариялық қауiпсiздiктi, 
ғылыми қамтамасыз ету мен кадрлар даярлауды қамтитын 
экономика салаларының жиынтығы;

2) агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерi – агро-
өнеркәсiптiк кешенде қызметiн жүзеге асыратын жеке және 
заңды тұлғалар;

3) бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi – Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен белгiленген тәртiпте 
облыстың АӨК инновациялық тәжiрибенi тарату және 
енгiзу бойынша бюджеттiк бағдарламаға әкiмшiлiк ету 
жөнiндегi функциялар жүктелген жергiлiктi атқарушы 
орган «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі; 

4) инновация – экономикалық тиiмдiлiктi арттыру 
мақсатында, экологиялық қауiпсiздiктi ескере отырып, 
жаңа немесе жетiлдiрiлген өндiрiстер, технологиялар, та-
уарлар, жұмыстар мен қызметтер техникалық, өндiрiстiк, 
әкiмшiлiк, коммерциялық сипаттағы ұйымдастырушылық 
шешiмдер, сондай-ақ өзге де қоғамдық пайдасы бар нәтиже 
түрiнде iс жүзінде асырылған  жеке және (немесе) заңды 
тұлғалар қызметiнiң нәтижесi;

5) өтінім – инвестициялық жобаларды іріктеп алу 
жөніндегі конкурсқа қатысуға берілетін  белгіленген 
үлгідегі құжаттар пакеті;

6) өтініш беруші – инвестициялық жобаларды іріктеу 
жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінім берген жеке немесе 
заңды тұлғалар.

2. Инновациялық жобаларды iрiктеу шарттары

3. Инновациялық жобаларды iрiктеу өтiнiш берген-
дер арасында жүзеге асырылады және агроөнеркәсiптiк 
кешеннiң мынадай салалық бағыттары бойынша 
жүргiзiледi:

өсiмдiк шаруашылығы және егiншiлiк (оның iшiнде 
өсiмдiктердi қорғау және өсiмдiктер карантинi);

мал шаруашылығы және ветеринария;
ауыл шаруашылығын механикаландыру;
ауылшаруашылық өнiмiн қайта өңдеу.
4. Қызылорда облысының жағдайында қолданылатын 

АӨК саласында қолданбалы сипаттағы ғылыми 
жетістіктерді (әзірлемелерді) енгізу мен таратуға өзіне 
төмендегіні қамтиды:

1) осы өңірдің табиғи-климаттық, әлеуметтік-
экономикалық жағдайына қолданбалы АӨК субъектілерінде 
инновациялық агротехнологияларды енгізу мен таратуға 
беріледі;

2) ауыл шаруашылығын жүргізудің технологиялық 
әдістерін енгізу және тарату, ауылшаруашылық өнімін 
өндіру үдерістерін жетілдіру;

3) су ресурстарын тиімді жүргізудің технологиялық 
әдістерін енгізу және тарату;

4) облыстың АӨК жаңа машиналарды және 
механизмдерді енгізу және пайдалану, инженерлік 
нысандардың немесе техникалық жүйенің конструкцияла-
рын көбейту (конструкторлық жұмыстар);

5) ғылыми және инновациялық технологиялардың 
тәжі рибелік үлгілерін (жаңадан жасалған қағидаттық 
өзгешеліктері бар бірегей моделдерді) енгізу және тарату;

6) Қызылорда облысының табиғи-климаттық, 
топырақ жағдайына бейімделген ауыл шаруашылығы 
дақылдарының жаңа сорттарын әзірлеу, енгізу және тарату.

5. Жұмысты бағалау келесi iс-шараларды орындау бо-
йынша жүзеге асырылады:

1) ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық 
жұмыстардың (бұдан әрi – ҒЗТКЖ) нәтижелерiн өндiрiске 
енгiзудi, оның iшiнде зерттеулер үшiн ғылыми шығын ма-
териалдарын сатып алуды ғылыми-әдiстемелiк сүйемелдеу 
жөнiнде кеңес беру қызметтерi;

2) облыстың АӨК субъектiлерiнiң немесе ғылыми, 
тәжiрибелiк және өзге де аграрлық сала ұйымдарының 
өндiрiстiк базасында «егiстiк күндерi» ғылыми-
практикалық семинар-кеңестерін өткiзу;

3) ҒЗКТЖ тәжiрибесiн және алынған нәтижелерiн тара-
ту (тұсау кесер, брошюралар, буклеттер әзiрлеу және шығару 
бейнематериалдарын дайындау).

3. Инновациялық жобаларды iрiктеу тәртiбi

6. Инновациялық жобаларды iрiктеудi бюджеттiк 
бағдарламаның әкiмшiсi конкурстық негiзде жүргiзедi.

7. Құрамына ауыл шаруашылығына жетекшiлiк ете-
тiн облыс әкiмiнiң орынбасары, облыстық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік органдарының өкiлдерi, 
жергiлiктi өкілді органдар, ғылым  және қоғамдық 
бiрлестiктері енгізілген инновациялық жобаларды iрiктеу 
жөнiндегi конкурстық комиссия (бұдан әрi – Комиссия) об-
лыс әкімінің өкімімен құрылады.  

Комиссияның жұмыс органы бюджеттiк бағдарламаның 
әкiмшiсi болып табылады.

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi мерзімдік басы-
лымда және облыс әкімдігінің интернет-ресурсында қазақ 
және орыс тiлдерiнде конкурс өткiзуге дейiн 30 (отыз) 
күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей конкурс өтетiнi туралы 
хабарландыруды орналастырады.

8. Алдағы конкурс туралы хабарландыруда мынадай 
мәлiметтер болуы тиiс:

1) конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қабылдау мерзiмi және 
орны;

2) конкурсқа қатысуға берiлетiн өтiнiмге қоса ұсы-
нылатын қажеттi құжаттардың тiзбесi, оларды рәсiмдеу та-
лаптары;

3) іріктеу жүргізілетін инновациялық жобалардың басым 
бағыттарының атаулары.

9. Өтiнiш берушi инновациялық жобаны енгізу 
жөніндегі өтiнiмдi бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiне 
жарияланған хабарландыруда белгiленген мерзiмде және 
осы Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес нысанда бередi.

10. Өтiнiш берушi өтiнiмге, оның ажыратылмайтын 
бөлiгi ретiнде мынадай құжаттарды қоса бередi:

1) осы Қағиданың 2-қосымшасына сәйкес инновациялық 
жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары;

2) осы Қағиданың 3-қосымшасына сәйкес инновациялық 
жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарына түсiндiрме 
жазба;

3) осы Қағиданың 4-қосымшасына сәйкес өтініш 
берушімен әзірленген инновациялық жобаны енгiзу 
жөнiндегi iс-шаралардың шығыс сметасы;

4) аграрлық сипаттағы инновациялық технологиялар-
ды енгiзу және тарату үшiн қажеттi ғылыми-техникалық 
және материалдық-өндiрiстiк базаға құқық белгiлейтiн 
құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі;

5)  конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау уақытының 
аяқталуының алдындағы бір айдан бұрын емес берілген үш 
айдан астам (төлем мерзімі Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) 
салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік 
аударымдары бойынша берешегінің жоқ екені тура-
лы не бір теңгеден кем салық берешегінің және міндетті 
зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
лары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің 
бар екені туралы тиісті салық органының белгіленген 
нысандағы анықтамасының түпнұсқасы;

6) өтінім берушіге қызмет көрсетілетін банктің не-
месе банк филиалының қолы және мөрі бар өтінім беру-
шінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқар-
масының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі 
банк тердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік 
есеп шоттарының Үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе 
банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық 
түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш 
айдан астам созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы 
туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер өтінім беруші екінші 
деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарын, сондай-
ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама 
осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама 
конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау уақытының 
аяқталуының алдындағы бір айдың ішінде берілуі тиіс;

7) лицензиялардың не электрондық құжаттық 
қағаз көшірмесі  түріндегі лицензияның және (не-
месе) патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, 
рұқсаттардың, өтініш берушінің аграрлық бейіндегі 
ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық салаларда 
жұмыстар орындауға біліктілік талаптарын растайтын басқа 
да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерi;

8) заңды тұлғалар үшiн қосымша:
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы куәліктің* немесе анықтаманың нотариалды куә-
лан дырылған көшірмесін. Егер заңды тұлға қызметін 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен бекітілген Үлгілік жарғының негізінде жүзеге 
асырған жағдайда, онда мемлекеттік тіркеу туралы өтініштің 
нотариалды куәландырылған көшірмесін.

Ескертпе: *«Қазақстан Респбликасының кейбір заңна-
малық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 
жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны 
(филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға 
дейін жарамды болып табылады.

9) жеке тұлғалар үшiн қосымша:
жеке куәлiгiнiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi.
11. Өтiнiм және қоса берiлген құжаттардың тiзбесi 

көрсетіле отырып, барлық құжаттар бiр папкаға 
жинақталады, парақтары нөмiрленіп, тігіліп, мөр басылып, 
осы Қағида мен оның қосымшаларының талаптарына сәйкес 
ресiмделген болуы тиiс.

12. Өтiнiш берушi берiлген құжаттардың, бастапқы 
мәлiметтердiң, есептеулердiң, негiздемелердiң толықтығы 
мен дұрыстығын қамтамасыз етедi.

13. Өтінімдерді қабылдау мерзімі өткен соң бюджеттiк 
бағдарламаның әкiмшiсi 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
өтініштерді алдын ала іріктеу жұмысын жүргізеді.

Алдын ала іріктеу мына критерий бойынша жүргізіледі: 
1) өтініш беруші материалдарының осы Қағидалардың 

талаптарына сәйкестігі;
2) өзектілігі және облыстағы АӨК дамуының басым 

бағыттарына сәйкестігі.
14. Өтiнiмдерi алдын ала iрiктеуден өткен өтiнiш 

иелерiне, 3 (үш) жұмыс күнi iшiнде алдын-ала iрiктеу 
қорытындысы немесе көрсетiлген себепке байланысты 
өтiнiмнiң керi қайтарылуы туралы жазбаша түрде хабарла-
нады.

15. Өтiнiм мына жағдайда керi қайтарылады:
1) өтiнiш берушi ақпараттарды толық  ұсынбаса немесе 

өтiнiм құжаттары осы Қағидалардың талаптарына сай жа-
салмаса;

2) жоба iске асырылатын орын тиiстi облыстан тыс жерге 
орналасқан жағдайда;

3) өтiнiш жасалған бюджеттiк бағдарлама шаралары осы 
өңiрдiң АӨК дамытудың басым бағытына қатысы болмаса;

4) өтiнiш беруші бұрын бюджеттiк бағдарлама 
шеңберiнде қаржы алып, бiрақ бюджеттiк бағдарламаның 
шараларын iске асыру барысы қанағаттанарлық емес деп 
танылса.

16. Осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін 
өтінімдер бойынша бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi 
кешенді қорытынды шығарады, сосын ол Комиссияның 
қарауына беріледі. Комиссия өтiнiмдердi алдын ала 
iрiктеуден өткен жобалар бойынша өтiнiмдердi кешендi 
бағалау жүргiзудi қамтамасыз етедi.

Комиссия кешендi бағалауды мына өлшемдері бойынша 
жүргiзедi:

1) жобаның инновациялық бағытталғандығы, техни-
калық жүзеге асырылу және оның облыстың АӨК-ге енгізу 
мен таратуға дайындық деңгейі;

2) инновациялық жоба қаражаттарының игерілуіне 
егжей-тегжейлі құрылған көрінісінің болуы және 
инновациялық жобаның облыс АӨК-де әрі қарай келешегі;

3) инновациялық жобаны орындау үшін жабдықтың, 
инфрақұрылымның және ресурстардың болуы;

4) инновациялық жобаның бәсекеге қабілеттілігі;
5) инновациялық жобаның экономикалық мақсатқа 

лайықтығы.
17. Өтiнiмдi кешендi бағалау жүргiзу барысында 

комиссия өтiнiш берушiлерден түсiнiктеме беретiн ақпарат 
сұратуға, бағалауды сапалы жүргiзудi қамтамасыз ету 
мақсатында қажет болған кезде тиiстi бiлiктiлiктегi басқа 
мамандарды тартуға құқылы. Өтiнiмдердi кешендi бағалау 
және iрiктеу 10 (он) жұмыс күнi iшiнде жүргiзiледi.

18. Өтінімдерді қарау қорытындысы бойынша Комиссия 
инновациялық жобаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландыру немесе оны қаржыландырудан бас тарту ту-
ралы ұсынымдар шығарады. Комиссия ұсынымдары комис-
сия отырысының хаттамасымен рәсімделеді.

19. Комиссия отырыстары оның құрамының жалпы 
санының екiден үш бөлiгi қатысқанда заңды деп есептеледi. 
Комиссияның шешiмi ашық дауыс берумен қабылданады 
және егер оған Комиссия мүшелерiнiң жалпы санының 
көпшiлiгi дауыс берсе, қабылданды деп есептеледi. Дауыстар 
тең түскен жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешушi 
болып табылады.

Егер Комиссия мүшелерiнiң бiрi қабылданған шешiммен 
келiспесе және хаттамаға қол қоймаса, ол өзiнiң келiспеу 
себептерiн жазбаша түрде баяндайды, ол Комиссия 
отырысының хаттамасына қоса берiледi.

20. Комиссияның ұсынымы негізінде бюджеттік 
бағдарламаның әкімшісі оның отырысының хаттамасына 
қол қойылған күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде 
бюджеттік бағдарлама шеңберінде инновациялық жобаны 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру немесе 
оны қаржыландырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

21.  Инновациялық жобаны қаржыландыру туралы 
шешім қабылданған сәттен бастап бюджеттік бағдарламаның 
әкімшісі 7 (жеті) жұмыс күні ішінде конкурс қорытындысы 
бойынша жеңімпаз деп анықталған өтінім берушімен 
инновациялық жобаны енгізу және тарату бойынша шарт 
жасайды.

22. Инновациялық жобаны қаржыландыруға берілген 
бюджет қаражаты бекітілген шығындар сметасында 
қарастырылмаған мақсаттарға пайдаланылған жағдайда 
жергілікті бюджетке толық қайтаруға жатады.

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен 
саласындағы инновациялық жобаларды  iрiктеуді 

ұйымдастыру қағидасына 1-қосымша

Нысан

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi өтiнiм 

1.
Тiркеу нөмiрi және күнi
 (бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң 
қызметкерлерi толтырады)

2. Инновациялық жобаның атауы

3.
Өңiрдiң агроөнеркәсiптiк кешенiнде 
инновациялық тәжiрибенi енгiзу және 
тарату саласы (кiшi саласы)

4.

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iс-шаралардың қысқаша сипаттамасы
 (жобаның негiзгi мақсаттарын және 
мәнiн, жоба нәтижелерiнiң нақты 
қолданылуын, осыған ұқсас жобаларды 
iске асыруға қатысу тәжiрибесiн көрсету)

5. Жобаның ұзақтығы   (айлармен 
есептегенде)

6. Жобаның басталу және аяқталу күнi

7. Сұратылған қаражат сомасы (теңге)

8.
Өтiнiш берушiнiң Т.А.Ә. немесе  
(атауы), мекен-жайы, телефоны/факсы, 
электрондық поштасының мекен-жайы)

9.

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iс-шараларды iске асыруға қатысатын 
агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiнiң 
атауы, мекен-жайы, телефоны/факсы, 
электрондық поштасының мекен-жайы

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен 
саласындағы инновациялық жобаларды  iрiктеуді 

ұйымдастыру қағидасына 
2-қосымша

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iс-шаралар жоспары

Қызмет 
түрлерi

Күтiлетiн нәтижелер 

1-тоқсан 2-тоқсан 3-тоқсан 4-тоқсан

1
2
3

 
Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен 

саласындағы инновациялық жобаларды  iрiктеуді 
ұйымдастыру қағидасына 

3-қосымша

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iс-шаралар жоспарына түсiндiрме жазба

1. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi  iс-шаралардың 
атаулары.

2. Iс-шараларды iске асыру орны: елдi мекен.
3. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi  iс-шаралардың 

мақсаты және мiндеттерi.
4. Өтiнiш берушiнің қысқаша сипаттамасы:
өтiнiш берушiнiң толық атауы;
өтiнiш берушiнің негізгі қызметiнiң сипаттамасы;
басты мамандар, олардың орындайтын қызметтерінің 

түрлерi (түйiндемесi және бiлiктiлiгiн растайтын құжаттары 
қоса берiле отырып).

5. Өндiрiстiң осы буынындағы проблемаларды, осы 
проблемаға бағытталған iс-шараларды көрсете отырып, 
инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шараларды 
негiздеу. Iс-шараларды iске асырудың маңыздылығы 
мен қажеттiлiгiн, олардың өңiр агроөнеркәсiп кешенiнiң 
технологиялық даму деңгейiне және еңбек өнiмдiлiгiне 
ықпалын сипаттау.

6. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шараларды 
iске асыру аясында көрсетiлетiн негiзгi тауарлар, жұмыс, 
қызметтер тiзбесi, олардың сипаттамасы, өндiрiсте қолдану 
үшiн, жобаны орындау барысында сынақтан өткiзiп, 
көрсету үшiн ұсынылатын нақты шешiмдер және техноло-
гиялар, нақты шаруашылық, аудан және облыс экономика-
сы үшiн практикалық мәнiн бағалау. Мазмұнын, ұзақтығын, 
күтiлетiн нәтижелерiн, ресурстардың қажеттiлiгiн, оның 
iшiнде инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар 
жоспарын iске асыруға қатысушы агроөнеркәсiп кешенi 
субъектiсiнiң базасында ғылыми әзiрленiмдердi (техноло-
гияларды) енгiзу және тарату бойынша ғылыми-зерттеу 
әдiснамасын көрсету қажет.

7. Нәтижелiлiк: инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iс-шараларды iске асыру нәтижелерiнiң сан мен сапа 
көрсеткiштерi. Көрсеткiштерде агроөнеркәсiптiк кешен 
субъектiлерi мен облыс экономикасының еңбек өнiмдiлiгiн 
және өндiрiс тиiмдiлiгiн жақсартуға ықпалын бағалай оты-
рып, жоспарланған нәтижелер туралы ақпарат қамтылуы 
тиiс.

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар 
жоспарын iске асырудың экономикалық тиімділігін бұрын 
қолданылған технологиялармен салыстырып көрсету, 
облыстың аграрлық өнеркәсiп кешенiн дамыту, аграрлық 
нарықтағы ахуал тұрғысынан iс-шараның мақсаттылығын 
негiздеу қажет.

8. Экологиялық бағалауда ұсынылып отырған 
технологиялардың қоршаған ортаға және облыстың табиғат 
ресурстарына ықпалын бағалау болуы тиiс (оң ықпал, 
ықпалсыз немесе керi ықпал). Керi ықпал болған жағдайда, 
мұндай ықпалдың зардабын азайту үшiн қандай әрекеттер 
қолданылатынын көрсету қажет.

9. Тәуекелдер: инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
іс-шараларды табыспен аяқтау үшiн негiзгi тәуекелдер және 
сол тәуекелдерден өту бойынша шаралар.

10. Жобаның тiршiлiкке қабiлеттiлiгi: инновациялық жо-
баны енгiзу жөнiндегi iс-шараларға қатысушы агроөнеркәсiп 
кешенi субъектiлерiнің өндiрiсiн қаржыландыру 
аяқталғаннан кейiнгi тұрақтылығын қамтамасыз ету үшiн 
қабылданатын шараларды сипаттау қажет.

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен 
саласындағы инновациялық жобаларды  iрiктеуді 

ұйымдастыру қағидасына 
4-қосымша

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iс-шаралардың  шығыс сметасы

  мың, теңге

№
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оның iшiнде айлар бойынша

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Еңбекақы

1.1.

1.2.

2. Iс-сапар 
шығыс-
тары

2.1.

2.2.

3. Тiкелей 
шығыстар

3.1.

3.2.

4. Үстеме 
шығыстар

Жиыны:

Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы облыстық бюджеттің 
№019 бағдарламасына сәйкес агроөнеркәсiптiк кешен саласында инновациялық 

жобаларды iрiктеу жөнiнде 2022 жылға арналған конкурс өткізеді

Хабарландыру: Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы бас қармасы облыстық бюджеттің №019 
бағдарламасына сәйкес агро өнеркәсiптiк кешен саласында инновациялық жобаларды iрiктеу жөнiнде 2022 жылға 
арналған конкурс өткізеді.

Конкурстық құжаттар мына мекен-жайда қабылданады:  Қызыл орда облысы, Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
сұлтан көшесі н/з, № 212 кабинет.

Анықтама телефоны: 8 (7242) 60-54-50.
Конкурс құжаттарын қабылдау және конкурс өткізілетін мерзімі:
- конкурс құжаттарын қабылдау мерзімі жергілікті басылымдарға жарияланған күннен бастап 1 ай мерзімде.
Конкурс құжаттарының Қағидасын http://www.e-kyzylorda.gov.kz сайтынан немесе жоғарыда көрсетілген 

мекен-жайдан алуға болады.

Хабарландыру
“Құрманбай Ата” шаруа қожалығы қожалық үлесшілерін 

2022 жылдың 10 ақпан күні сағат 11.00-де Қызылорда облысы, 
Жалағаш ауданы, Т.Жүргенов ауылындағы мәдениет үйінде 
өтетін жалпы жиналысқа шақырады.

Күн тәртібінде:
1. “Құрманбай Ата” шаруа қожалығынан жер үлесін сұраған 

үлескерлердің өтініштерін қарау.

Мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды

Қызылорда қаласының жеке нотариусы 
Бердали Қайрат Қыстаубайұлы (лицензия 
№0001471 26.06.2003 ж.) 2021 жылдың 2 
тамызында қайтыс болған азаматша Еримбетова 
Динаның атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекен-
жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда 
қаласы, Ғ.Мұратбаев көшесі 3 В (ЦОН 
аялдамасы), тел.: 8 701 829 96 44.

Жарамсыз деп есептелсін
 "Габит" ЖК-ның (ЖСН 740928301522) мөрі жоғалуына 

байланысты жарамсыз деп есептелсін.

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

жастары» және ауданның барлық 
басылым-дарына хабарлан-дыру орналас-

тырғыңыз келсе: 70-00-52  телефон ы 
арқылы байланысуға болады. 
E-maіl: smjarnama@mail.ru

«Өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен 
сапасын арттыруды суб си-
диялау қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Рес пуб-
ликасы Ауыл шаруашылығы 
ми нистрінің 2020 жылғы 30 
наурыздағы  № 107 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық ак-
тілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №20209 болып 

тіркелген) сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосым-
шасына сәйкес Қызылорда 
облысы бойынша 2022 жылға 
тұқым шаруашылығын да-
мытуды субсидиялауға ар-
налған бюджет қара жатының 
көлемдері бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының 
ауыл шаруашылығы бас қар-
масы» мемлекеттік ме кемесі 
осы қаулыны заңнамада бел-
гіленген тәртіппен Қазақстан 
Республикасы Әділет ми нис-
тр лігінде мемлекеттік тір кеуді 
қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орын-
далуын бақылау Қызылорда 

облысы әкімінің орынбасары 
Б.Д.Жахановқа жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғаш-
қы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда 
облысының әкімі 

Г.Әбдіқалықова

Қызылорда облысы бойынша 2022 жылға тұқым шаруашылығын дамытуды 
субсидиялауға арналған бюджет қаражатының көлемдерін бекіту туралы

Көрсеткіш Барлық қажеттілік, 
мың теңге

Бірегей тұқымдар, 
мың теңге

Элиталық 
тұқымдар, 
мың теңге

Бірінші 
көбейтілген тұқымдар, 

мың теңге

Бірінші 
ұрпақ будандары, 

мың теңге

Элиталық көшеттер, 
мың теңге
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– Самса! Самса! Ыстық 
самса алыңдар! Самса!

Тоқтап қалған сауда да 
жоқ, қаңтарылып бос тұрған 
бұл да жоқ, әйтсе де жағына 
тыным тағы жоқ. Өтіп бара 
жатқандардың бірсыпырасы 
жырыла кідіріп, айтқандай-ақ 
ыстық шелпектен сатып алады 
да, келесі дүкеннің қызығынан 
қалып қоймасқа жолай 
күйсеген күйлері асығыс кете 
барады. Дауыс өктем де ашық: 

– Самса! Ыстық самса!
Сол қолында таяғы, оң 

қолындағы тордың ішінде 
екі бөтелке айран мен бір 
бума картобы бар, қолдары 
қалтыраған арық шал самса 
сатушыға жақындап келді де, 
жерге қарап, шұқшиған күйі 
аңырып тұрып қалды. Кейбірі 
жартылай желінген, кейбірінің 
шетінен бір ғана тістелген 
самса қалдықтары әрлі-берлі 
өткен адамдардың аяқтарының 
астарында батпаққа батып, әр-
әр жерде иленіп жатыр еді. 
Көзі жасаураған қарияның 
түсі бұзылып, нан мен өткен-
кеткендерге кезек аңтарылып 
едәуір тұрды. Бірақ, аяқ асты-
на қарап, нанды көтеріп бы-
лай алып қойып жатқан  кісі 
көрмеді: бәрінің де мұршалары 
жоқ, әлдеқандай шетелдік 
заттың маңында топырлаған 
кезек жаққа мойындарын со-
зып ентелей ұмтылады. 

Сәл беріректе, балалардың 
жеңіл аяқ киімін сататын 
ләпкенің жанына үймелеген 
шоғырдың шетін ала бере, 
нанды көзі аларып обырлана 
асап тұрған орта жастағы әйел, 

ұрты бұлтиған қызының аяқ 
астына лақтыра салған самса-
сын тас үйдің іргесіне қарай 
аяғымен ысырып тастады. 
Сол-ақ екен қолы қалтыраған 
шал ышқынып барып, семіз 
әйелдің аяғын таяқпен қағып 
қалған. 

– Ұятсыз! Нанды тебе ме 
екен! Ең болмаса баладан 
ұялсаңшы...

Өзі еңкейіп алдымен әлгі 
қыздың бір тістеп лақтырған 
нанын көтерді. Сонан кейін 
күбірлей жүріп, ақси ған  тіс-
тердің ізі қал ған, аяқ астында 
балшыққа батып езіліп жатқан 
басқа да шелпектерді тезек 
тергендей біртіндеп тере бас-
тады. 

Мына қол жұмсаған ал-
жыған шалмен шаппа-шұт 
ұрыса кетпеген шешесіне қыз 
та ңырқана қарайды: 

– Немене? Атаның қарны 
аш па? Тастаған нанды неге 
жинайды? 

Әйел балшық бо-
лып қалмады ма екен деп 
шұлығына қарады да: 

– Мүмкін, аш шығар... 
Мүмкін, жалғызбасты бо-
лар. Көгереңдеп жүргенін 
көрмейсің бе?! Жүр, – деп 
қызын жетектеген күйі төмен, 
трамвай аялдамасы жаққа 
асығыс бет алды.    

Шал қалтақтап бір қолымен 
қабырғаға сүйеніп, жерасты 
өткеліне түсті де, қалааралық 
сөйлесу орталығы алдындағы 
тыныштау алаңқайға өтті. 
Баспалдақтың тас жақтауына 
сүйеніп тұрып, тайыншадай 
қара ала ит жетектеп ойнап 

жүрген кішкене қызды қол 
бұлғап шақырды: 

– Бері кел, қызым. Итіңе 
нан берейін.

Шал адам аяғы баспай-
тын, енді-енді тебіндеп келе 
жатқан көгалдың үстіне газет 
жайып, газетке торындағы нан 
қалдықтарын ақтарды. Тап-
талып, мылжаланған нан бір 
үйме болды. 

– Джек ондай нанды 
жемейді ғой, ата, – деді бұның 
жанына итін жетектеп келген 
қыз. 

– Неге жемесін. Нан 
жемейтін ит болатын ба еді...

Деуін дегенмен қыз 
жүні жылтыраған семіз итін 
үйіндіге тартқылап алып келді. 
Джек үйінді шелпекті еңкейіп 
бір иіскеп алды да, әріректе, 
төменде «Табиғат сыйы» 
көкөніс дүкенінің алдында 
құлағы салпақтап доппен ой-
нап жүрген қарала қаншыққа 
одырая қарады. Қыз: «Джек! 
Джек! Нан жейсің бе?» – деп 
қарғы бауынан тартып еді, 
төбет кекірейіп енді орталық 
дүкен жаққа мойын со-
зып жіберіп, нанның үстіне 
сарымаққа оң аяғын көтере 
берді. Шал бұндай болар деп 
мүлде күтпеген екен, аяқ асты-
нан тыпырлай бажылдап, тұра 
ұмтылып, жанында тұрған 
таяғын таба алмай, екі қолын 

ербеңдетіп, маңғаз тұрған итті 
қуды. 

Қыз: 
– Айттым ғой, әнекей. Джек 

ондай нанды жемейді, – деп 
итін жетектеген күйі көгалға 
қарай жүгіре жөнелді. 

Қарттың көз алды буалдыр-
ланып, қолы дірілдеп кетті. 
Тамағы қаңсып, үні шықпай 
қалған.

Шелпектерді қалтаға орап, 
төмен түсетін баспалдақтың 
тас жақтауына алып барып, 
буын-буыны дірілдеген күйі, 
енді жабайы көгершіндерге 
үлестірмекке біртіндеп уа-
тып шаша бастады. Әлдене 
деп күбірлеп сөйлеп отыр. 
Жан баласына қарамайды. 
Ұнжырғасы түсіп, бүрісіп 
шөгіп кеткен. 

Дәл осы жерден нәпақа та-
уып әдеттенбеген көгершіндер 
мен торғайлар да оңайлықпен 
жинала қоймады. Олар тас 
жолдың арғы жағындағы ав-
тобус аялдамасы жанындағы 
қоқыс салғыштан жарты бөлке 
нан тауып алып, көкпарға 
салып әрлі-берлі сүйрелеп, 
жұлмалап жатқан.  

Арғы беттегі шаңқылдаған 
дауыс бұл жаққа ап-анық 
естіліп тұр. 

– Самса! Ыстық самса 
алыңдар! 

Молдахмет ҚАНАЗ,
жазушы

Ыстық самса
Абажадай орталық әмбебап дүкеннің алдындағы 

жұрт сеңдей соғылысады. Бірі кіріп, бірі шығып 
жатқан халық араның ұясы тәрізді қобыр-қобыр. 
Жолай самсаған дүкендердің әрқайсысына бас сұға 
өтіп, көк базар құлайтын, көк базар жақтан шалдығып 
қайтып келе жатқан кісілер біріне-бірі қақтығысып, 
сапырылыса ағады. Бүгін – жексенбі. Көктем енді дем 
беріп келеді. Дүкеннің жанындағы жерасты өткеліне 
түсетін баспалдақ жанында самай шашы ширатылған, 
қараторы келіншек онсыз да ың-жың көшені саңқылдап 
басына көтеріп тұр: 

Бұрынырақта  шолпыны 
қыздар тек әдемі болу үшін 
таққан. Ал, қазір мұның 
маңызы жоқ сияқты.  Неге? 
Шолпының атқаратын үш  
маңызды міндеті бар. Бірін-
шіден, күмістен, ауыр ме-
талдан жасалған шолпы 
қыз дың бұрымын тартып, 
тік жүруге үйретеді. Қазір 
бүкірейген қыздардың «осан-
каны түзеймін» деп шап қылап, 
дәрігер жағалап жүргені. 
Екіншіден, қыздар асығыс, 
ебедейсіз жүрсе шолпының 
даусы да тым қатты естілетін 
болған. Демек, шолпы қыздың 
мәдениеті мен сыпайылығынан 
хабар берген. Үшіншіден, үйге 
бөгде ер адам, қонақ келгенде 
сырттан естілген шолпының 
сыңғырынан бұл үйде бой-
жеткен қыз барын біліп, ол 
үйге кіргенде көзін төмен са-
латын болған. Мінекей, бір 
шолпының өзінен ұлттық 
тәрбиеміздің қаншалықты 
маңызды екенін аңғаруға бо-
лады.

Тағы бір мысал, қонақ кел-
генде табақ тартудың маңызын 
білеміз бе? Сыйлы қонаққа 
бас, жамбас секілді сүбелі ет, 
жіліктерді, күйеу жігітке төс, 
қызға құйымшақ берілетінін 
бүгінгі жастар біле бермейді. 
«Ішкен ас кешке жетпейді, 
ықылас естен кетпейді» дейтін 
қазақ табақ тарту арқылы 
қонаққа құрметін, сол отбасы 

үшін алатын орнын білдірген. 
Тойларда етті табаққа са-
ларда білетін кісі іздеп, тіпті 
ол адамға ескертіп, арнайы 
дайындап қоятынымыз бар. 
Мұндай жөн-жоралғыны бі-
летін адамның тапшы бола 
бас тауы жақсы емес.

Соңғы уақытта ене мен 
келіннің салқын, дау-дамайға 
толы қарым-қатынасын қа-
лыпты көре бастадық. Бір-
бірін ұнатпаса, сырттай сөз 
етсе, селт етпейміз. Өйткені, 
жақсы дәстүрді елемейтін 
болдық. Қазақ келіні таңертең 
атасы мен енесіне иіліп, 
сәлем салатын. Ал, үлкендер 
бата беріп, ақ тілек айтады. 
Байқайсыз ба, бұл үйдегі таң, 
тірлік жақсы тілекпен баста-

лады. Таң атқаннан ата-енеге 
құрметін білдіріп, сыйлайтын 
келін енемен бет жыртысып 
ұрсыса ала ма? Қазір қыз-
келіншектердің жаппай 
ақы төлеп қатысып жүрген 
семинар-тренингтеріндегі 
«тек жақсылық ойлау», 
«жақсы энергетика», «таң-
ертең адамдарға, жақын жан-
дарға міндетті түрде тілек 
тілеу» деген ақыл-кеңестер 
дәстүрімізде бар еді. Дәстүрді 

ұмыттық, мінез, әдет өзгерді, 
талай адам от басты, талай от-
басы шайқалды. Енді баяғы 
жақсы әдетімізді қайтару үшін 
ақылды сатып ала бастадық.

Біз тек дәстүрлерді ғана 
емес, сөздерді де ұмыта бас-
тадық. Мәселен, бес арыстың 
кімдер екенін білгенімізбен, 
«арыс» сөзінің мағынасын 
түсінбейміз. «Мәймөң келеді» 
дейміз, сонда мәй мөңке 
дегеніміз не? «Ас – адамның 
арқауы». «Арқау» дегенде 
көз алдымызға не елестейді?  
Дәл осындай сөздерді ұмыту, 
түсінбеу жағдайы Күншығыс 
елінің де басынан өтіпті. Бірақ 
олар дер кезінде шешім та-
уып, атакәсібі – күріш өсіруді 
қайтадан қолға алған.

Жері тар, табиғаты қолай-
сыз Жапонияға күрішті сырт-
тан тасымалдаған әлдеқайда 
тиімді еді. Бірақ күріш им-
порттауға кететін қаржыдан 
он есе шығындалып, еге бас-
таған. Себебі, олардың қол-
даныстағы сөзінің 70-80 
проценті күрішпен байланыс-
ты. Егер сөздердің мағынасы 
ұмытылса, тіл жоғалады, 
өзіндік ерекшелігі жоқ болса, 
ұлт та жоқ. Ұлтын айрықша 
сүйетін жапондар ұпайын со-
лай түгелдеуге көшкен. 

Өзімізге оралып, жоға-
рыдағы сөздеріміздің мағы-
насын тарқатып көрейік. 
«Арыс – киіз үй шаңырағының 
үлкен шеңбері». Бір деректер-
де шаңырақты ұстап тұратын 
уықтардың ең мықты, негізгісі 
делінеді.  Қалай десек те, 
«арысым еді, арысымнан ай-
ырылдым» деген теңеу сөздің 
көшпелі қазақтың баспана-
сына, шаңырағына тікелей 
қатысы бар. Ал, мәймөңке 
– алашаның өрмек жіптерін 
қиып алмай, үзбей, шатастыр-
мау үшін қолданылатын жұп-
жұқа  құрал. Сөздің тігісін 
жатқызып, бірден айтып сал-
май, жұқалап жеткізген адам-
ды «мәймөңкелеп сөйледі» 
дейтініміз содан. Арқаудың 
да қолөнерге қатысы бар. 
Алаша тоқығанда өрнектері 
түзу, әдемі түсуі үшін тіреп 
тұратын бұйымды арқау деп 
атаған. Демек, адамның да 
жүзі жайдарлы, еңсесі биік 
болу үшін арқауы дұрыс болу 
керек. Байқадыңыз ба, біздің 
сөздеріміз де атакәсібімізге, 
дәстүрімізге тікелей қатысты. 
Демек, ұлттық болмысымыз-
ды, сөздерімізді ұмыт пау үшін 
атакәсіппен айналы сатын-
дар дың саны артып, дәстүрді 
білетін, құрметтейтін жастар 
көбеюі керек.

Аружан ЕРАЛЫ.
Қызылорда қаласы

Тағылымға терең бойласақ...
Тарихымызға қарасақ, отбасында береке мен 

бірлігі ұйыған, берген уәдені бүгінгі нотариустың мың 
қағазынан артық бағалайтын, уәдеге берік, қызы 
өнегелі, ұлы өжет елді көреміз. Біз идеал санайтын, 
өркендеп, дамып кеткен батыс елдері қазір қайтадан ру-
хани құндылықтарын іздеуде. Қазір де дәстүрді білетін, 
салтты құрметтейтін, сөздің төркінін аңғаратын ата-
әже, аналар, азаматтар бар. Үлкендердің сөзін екі етпей, 
салт-дәстүріміз бен жөн-жоралғыларды ұмытпай, біліп 
жүретін болсақ, еліміз әлемдік деңгейдегі мемлекеттер-
мен иық тіресетін дәрежеге жететіні анық.

Бейбіт өмірде, тәуелсіз 
елде, біздің қоғамда жаман 
әдеттерге әуес  болып, өз 
өмірін жалғастырған ұрпа-
ғына, өзінен кейінгіге көңіл 
бөлмей  жүрген жандар көп. 
Есірткіге әуес жанның өмірі, 
болашағы бұлыңғыр. Сон-
дай жандарды уақытында 
анықтап, ауыздықтаса да то-
ластар емес. Бұған қоғамды 
кінәлаушылар жетіп артыла-
ды. Бірақ бар кінәны қоғамға 
жаба салуға болмайды. Әрбір 
адам салауатты өмірі үшін өзі 
күресу керек. 

– ...Есірткі өміріңді 
қор қылады

Ел алдында жігерің 
құм болады.

Ойлан достым, ойлашы 
ертеңіңді

Болашағың  шын мәнінде 
не болады?

Жат әдетке қарсы күрес  
жүргізу, оның алдын алу 
біздің қолымызда. Жаңа 
дәуірде елімізге қызмет ету 
үшін жігерлі, денсаулығы 
мықты болып өсіп-жетілуіміз 
керек. Біздің үлкендеріміз, 
ата-аналарымыз жарқын 
болашағын тұңғиық түбіне 
батырған жандардан емес,  са-
налы, сапалы, адал ұрпақтан 
үміт күтіп отыр.  

Ләйла ТЕМІРБЕКОВА, 
№186 мектеп оқушысы.

Қармақшы ауданы

Жаман әдет 
жастарға жат

Мектебімізде өтетін көп теген іс-шараның бірі «Мен 
саған есірткі жайлы айтып беремін...» тақырыбын 
талқылауға бүкіл сынып  белсене қатыстық. Ұстаз-
да рымыз әлемді жайлаған есірткі дертінің күн сайын 
тамырын тереңге жайып бара жатқанын, оның зиянын 
түрлі көрнекіліктер арқылы түсіндірді. Сыныптаста-
рым ойларын ортаға салды. Мен де өз пайымымды 
білдірдім.

Қорытынды жиынды ше-
телде өткізіп жатқан биатлон, 
шаңғы жарысы және шаңғы 
акробатикасынан ұлттық құ-
рамалар Қытайға өз бағыты бо-
йынша келеді.

– Біз үшін ең басты мәселе 
– команданы жарыс өтетін 
жерге тез әрі қауіпсіз жеткізу, 
қажетті заттармен қамтамасыз 
етіп, атлеттер мен бапкерлердің 
денсаулығын сақ тау. Қазіргі 
жағдайда бұл – өте қиын 
жұмыс, біз логистиканы ұзақ 
уақыт бойы жоспарладық. 
Мейлінше, қауіпсіздік сақтауға 
бар күшімізді салдық. Ұлттық 
олимпиада комитеті мен өзге 
де әріптестерімізде үлкен жа-
уап кершілік болды,  – деді 
Қазақ стан Ұлттық  Олимпиада 
комитетінің Бас хатшысы Ан-
дрей Крюков.

Қазақстандық спортшылар 
дүбірлі додаға дайындық бары-
сы жөнінде айтып берді.

– Олимпиада ойындары – 
бәріміз үшін толқитын сәт. Біз 
жоғары жетістікке жетуден 
үміттіміз және мұндай жауапты 
жарыста бар күшімізді саламыз. 
Осындай қиын кезеңде барлық 
жағдайды жасап, қолдау 
көрсеткені үшін Мемлекет бас-
шысы мен Үкіметке, Ұлттық 
Олимпиада комитетіне алғыс 
айтамын. Біз қандай кезең бол-
са да, жаттығуды үзген емеспіз, 
– деді Қазақстан командасының 
ту ұстаушысы, шорт-тректен 
құрама көшбасшысы Абзал 
Әжіғалиев. 

Олимп шыңын бағын-
дыруға шаңғымен тұғырдан 
секіруші спортшылар күш са-
ламыз дейді. Бұл жа йында ко-
манда мүшесі Сергей  Ткаченко 
өзінің көңіл-күйін бөлісті. 

«Олим  пиадаға жолдама алып, 
елі міздің атынан сынға түсе-
тініміз үшін қуа ныш   тымын. 
Бейжіңдегі ойындарға қатыса-
ты нымды естігенде, бірден дай-
ындала бастадым. Қазір екіұдай 
сезімдемін. Дайындық жақсы 
өтті. Карантинде жаттығу 
жасадық. Ешқандай қобалжу 
мен ыңғай сыздық байқаған 
жоқпын», – деді ол. 

Александра Троицкая 
Олимпиадада тау шаңғы-
сынан сынға түседі. Спорт-
шы төртжылдық додасында 
Қазақстан намысын қорғау 
үлкен абырой екенін жасыр-
майды. 

– Қазақстан намысын Олим-
пиада ойындарында қорғау – 
үлкен абырой. Бұл төрт жыл-
дан бергі менің арманым еді. 
Міне, сол арманым орында-
луда. Олимпиада құрамасына 
енгенімді естігенде қатты 
қобалжыдым. Өйткені, бұл мен 
қатысатын әлемдік деңгейдегі 
маңызды дода, – деді шаңғышы. 

Алдын ала мәліметтер бо-
йынша, бұл ойындарға әлемнің 
95 елінен 4 мыңнан астам спорт-
шы қатысады. Онда 109 медаль 
жиынтығы сарапқа салынады. 
Бей жіңдегі олимпиадалық ко-
манда құрамында 34 спорт-
шымыз ойын көрсетеді. Бұл 
көрсеткіш алдыңғы олим-
пиадаларға қарағанда аз. 
Ал спорт түрлеріне келсек, 
айтарлықтай өзгеріс жоқ – 
87 лицензия бар. Осы аптада 
басқа спорт түрлері бойынша 
нақтыланады. Лицензиялардың 
басым бөлігін шаңғышылар 
(35), конькимен жүгірушілер 
(12) және биатлоншылар (12) 
жеңіп алды.

«СБ» ақпарат

Қазақстандық 
спортшылар 
Қытайға жетті

Қысқы Олимпиада ойында-
рына қатысу үшін қазақстандық 
спортшылардың алғашқы бөлігі Қытай 
еліне табан тіреді. Барлық спортшылар 
мен бапкерлер ұшар алдындағы аптаны 
карантинде өткізді. Олар жеке жаттығу 
жасады. Делегацияны арнайы әуе рейсі 
барлық қауіпсіздік талаптарын сақтай 
отырып жеткізді. Аталған рейспен 

конькимен жүгіру, фрис тайл-могул, шорт-трек, тау 
шаңғысы, шаңғымен тұғырдан секіру және шаңғы 
қоссайыстан ұлттық құрамалар келді. 

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН


