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Сондай-ақ, Президент авто-
көлік өнеркәсібі мен ауыл 
шаруашылығы машиналарын 
құрастыру мемлекет функциясы 
екенін, бұл мәселені бизнеспен 
және қоғаммен конструктивті 
түрде талқылау керек екенін мә-
лімдеді.

– Сатып алушыларға утиль 
алымы есебінен ваучер арқылы 
отандық автокөліктер мен ауыл 
шаруашылығы техникаларын 
сатып алу мәселесін қарастыру 
керек. Ондағы қаражатты пайда-
ланудың басқа да қоғамға 

пайдалы тәсілдерін әзірлеңіздер, 
– деп тапсырды Мемлекет 
басшысы.

Президенттің утилизациялық 
төлемді алып тастау туралы 
тапсырмасы көпшіліктің кө кейін-
де жүрген мәселе еді. Халық 
тарапынан «Оператор РОП» 
ком паниясына қатысты қоғам-
дық қозғалыстың да ұйым дас-
тырылғаны рас. Демек, Мемлекет 
басшысы қоғамдағы мәселелерге 
ерекше маңыз беріп отыр.

Sb Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы» 

Бүгінгі айтпағымыз – жаңалық емес. Жылдар бойы айтылып 
келе жатқан әбден жауыр болған тақырып. Әйтсе де, ол неге 
қайталана береді? Себебі оның орындалу тетігі жетілдірілмеген. 
Дұрысын айтқанда, бүгінге дейін жетілдірілуіне ынталылар тым 
аз болды. 

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың төрағалығымен 
аймақтағы террорлық актіден зардап 
шеккен нысандарды қалпына келтіру 
мәселелері бойынша жиын өтті. 
Оған облыс әкімінің орынбасарлары, 
аппарат басшысы, қала әкімі, 
салалық басқарма мен құрылыс 
мекемелерінің басшылары қатысты. 

Аймақ басшысы жиын барысында залал 
келген нысандарды қалпына келтіру мәсе-
ле лерін шешуге жедел әрекет қажет деп 
ескертті. Сондай-ақ, жасалған әрбір жұмыс 
сапалы әрі бұрынғы қалпынан кем болмауы 
тиіс.  

«Зардап шеккен әкімшілік ғимараттарды 
жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарын 
жедел жүргізу қажет. Сондықтан облыстық 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы айқындалған жөндеу 
жұмыстарын жүргізетін мердігерлермен 
бірлесіп, тиісті шараларды қолға алыңыздар», 
– деді облыс әкімі.

Жиында сонымен қатар террорлық әрекет 
салдарынан ғимараттары бүлінген Ішкі 
істер органдары, облыс әкімінің аппараты 
және Қызылорда қаласының әкімдігіне 
мердігерлік ұйымдармен шарт жасасу 
жеделдетіліп жөндеу және қалпына келтіру 
жұмыстарын бастау тапсырылды. Ал Соттар 
әкімшісінің және «Nur Otan» партиясының 
ғимараттарын жөндеу жөнінде келісім-
шарттар жасауды облыстық жұмылдыру 
дайындығы басқармасына жүктелді.

Айта кетейік, шығынды есептейтін 
арнайы комиссия нысандар бойынша 6 млрд 
теңге шамасында залал келгенін мәлімдеп 
отыр. 

Облыс әкімінің баспасөз қызметі

ХАЛЫҚҚА ӘДІЛЕТТІ ЖОЛ,
ҚОЛЖЕТІМДІ БАҒА КЕРЕК

Сейсенбі, 11 қаңтарда Мәжіліс отырысы кезінде Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Оператор РОП»-қа төленетін 
утилизация алымын алып тастауды тапсырды.

– Кәсіпкерлер мен жалпы қоғамда «Оператор РОП» 
компаниясының қызметі көптеген сұрақ туындатып отыр. 
Тіпті, осы жеке компанияға қарсы қоғамдық қозғалыс та 
ұйымдастырылды. Мен Үкіметке «Оператор РОП»-тың утильдік 
алым жинауына тыйым салуын тапсырамын. Мұнымен шет 
мемлекеттердегідей мемлекеттік ұйым айналысуы керек. 
Алымдардың өзіне келсек, олардың ставкасы қайта қаралуы 
керек, – деді Президент.

СЫР ӨҢІРІ 
ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ЕЛДЕГІ 
АХУАЛҒА БАЙЛАНЫСТЫ

ҮНДЕУІ
Қадірлі жерлестер!
Бүгінде ортақ Отанымыз – Тәуелсіз Қазақстан өзінің жаңа 

тарихындағы ең күрделі сәттерді өткеруде.
Тәуелсіздігіміздің төртінші онжылдығына аяқ басқан 

алғашқы күндері ел берекесін алған дүрбелең басталып, жаппай 
тұрақсыздандыруға, тұтастығымыз бен елдігімізге нұқсан 
келтіруге бағытталған іс-қимылдар орын алды. Террористік ылаң 
салдарынан қаншама бейбіт тұрғындар, сарбаздар мен сақшылар 
қаза тапты.

Осы қысылтаяң уақытта Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев 
батыл да тарихи шешімдер қабылдай алды. Елдегі ахуалды 
тұрақтандырды, халқын қылкөпірден сүріндірмей алып өтті.

Құрметті сырбойылықтар!
Мемлекет басшысы 11 қаңтарда Парламент Мәжілісінің 

пленарлық отырысында сөйлеген сөзінде жаңа Үкімет құрамына 
қалыптасқан жағдайдың салдарын жоюды және де халықтың әл-
ауқаты мен еліміздің экономикалық, әскери күш-қуатын арттыруға 
бағытталған жұмыстарды кезек күттірмей жүзеге асыруды 
тапсырды.

Президентіміздің тұғырнамалық баяндамасындағы Жаңа 
Қазақстанды қалыптастыру бағытындағы тапсырмалары 
отандастарымыздың көңілінен шығып, жарқын болашаққа деген 
сенімін арттырды.

«Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос» деп хәкім 
Абай айтқандай, қазіргі таңда бізге, ең алдымен, мемлекеттік мүдде 
тұрғысынан бірігу қажет. Барымыздан, нарымыздан айырылып 
қалмауымыз керек.

Біз, Алаштың анасына баланған Сыр өңірінің зиялы қауым 
өкілдері Қасым-Жомарт Кемелұлына Жаңа Қазақстанды құру ісіне 
қолдау білдіреміз.

Біз ел іргесінің бүтіндігін, экономикалық дамудың 
бәсеңдемеуін, қоғамдық келісімнің нығая түсуін қалаймыз.

Біз тәуелсіздік жылдарында қол жеткізілген табыстарымызды 
көздің қарашығындай сақтауды сұраймыз.

Біз қазіргі дағдарысты сәт пен дүрбелең дүниенің дүмпуінен 
сабақ алып, Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың жанына 
топтасып, қазақстандықтардың өмір сүруі мен әл-ауқатын 
арттыруға бағытталған бастамаларын қолдауға шақырамыз.

Біз үшін еліміздің бірлігі мен тәуелсіздігі бәрінен қымбат. 
Біздің күшіміз – бірлікте!

Қызылорда қаласы, 14 қаңтар, 2022 жыл.

Қызылорда облысының зиялы қауым өкілдері.
Барлығы 26 адам қол қойған.

ӘБЖІЛ
ӘРЕКЕТ ҚАЖЕТ

МАЙЛЫ ЖІЛІК 
немесе қоңды қордың ел мүддесіне пайдасы қандай?

УТИЛИЗАЦИЯ:

ДОСМАНБЕТОВ 
Бақберген Сәрсенұлы 
 
БИСЕНОВ
Қылышбай Алдабергенұлы
 
МАХАНОВ
Тұрғанбай Маханұлы
 
БАЙМАХАНОВ
Қожахмет Мәдібайұлы
 
ӘМІРЕҰЛЫ 
Махмұтбай
 
ӘМІР-ТЕМІР
Хұсейін Жүсіпұлы
 
ЖҰБАТЫРҰЛЫ
Сайлаубай
 
ҚАЮПОВ 
Биғали Әбдікерұлы
 
ТӨРЕБАЕВ
Шахизат Хамитұлы
 
ӘЖІБЕКОВ 
Қалқазбек Әжібекұлы 
 
МҰСАБАЕВ 
Нәжмәдин Түрікбенұлы
 
БОЖАНОВА
Алмагүл Божанқызы
 
ЫСҚАҚОВ 
Дайрабай Ысқақұлы

ДҮЙСЕНБАЕВ 
Серік Әбішұлы
 
УӘЙІС
Ержан Үбәйдаұлы
 
ӘБДІКӘРІМОВ
Шәкизада Өтетілеуұлы
 
ЕРАЛИЕВ
Абзал Жұмашұлы
 
КӘРІБОЗҰЛЫ 
Бағдат
 
ЕСІМСЕЙІТОВА 
Қаршыға Құрмашқызы 

ОҢҒАРБАЕВ
Аманжол Сақыпұлы
 
ТАЙМАН 
Рамазан Сағындықұлы
 
ЫДЫРЫСОВ 
Серік Махмұтұлы
 
НИЯЗОВ 
Мұхтар Мәуленұлы 
 
КӘРІМОВА
Бейбіткүл Сәрсемханқызы
 
ДӘУРЕНБЕКОВ 
Қуаныш Қойшығұлұлы

ШЕК 
Ирина Николаевна

Кешегі Президенттің өзі 
атап көрсеткен «Қасіретті 
қаңтар» сабағы жауыр болған 
тақырыпты қайта қозғауға 
мәжбүр етті. Атап айтқанда, 
Мемлекет басшысы «Самұрық-
Қазына» қызметінің тиімділігі 
туралы тағы қозғады. Түсіндіру 
үшін фактілерге жүгінейік. Осы 
қордың активі еліміздің ішкі 
жалпы өнімінің 60 процентіне 
жуықтайды екен. Басқаша 
айтқанда, бұл мемлекеттің 
ішіндегі мемлекет деген 

ұғымды білдіреді. Осы Қордың 
60 про центті иемденіп отырып 
Қазақстан эконо микасының 
тайғанақтай беретіні неліктен? 
Демек, жұмыс қалыпты емес, 
салада жем қорлықтың үлесі 
ұшан-теңіз. 

Қордың иелігінде «КЕГОК», 
«Қазақгаз», «Қазақстан темір-
жолы» және басқалар да 
бар. Оған өзгесін айтпағанда 
«ҚазМұнайГаздың» мол сы -
ба ға сын және қосып қо йыңыз. 
Қысқасы, табыс жа  ғы  нан 

Қазақстанның сү белі кәсіп -
орындарының бәрі «Самұрық-
Қазынаның» үле сіне тиеді. 
Президент кеше ғана «Қор 
өзінің негізгі міндетін орын-
дап отыр ма, яғни ұлттық бай-
лықты еселей алды ма деген 
орынды сұрақ туындайды. 
Қо мақты жалақы алатын қыз-
мет кер лері, директорлар кеңе-
сі немен айналысады? Қыз -
меті өте қымбат кон сал тинг 
компанияларын және ше-
тел  дік мамандарды жұ мыс-
қа тартқаннан пайда бар ма? 
Стратегиялық жоспарлау және 
реформалар агенттігімен бір-
лесіп, квази мемлекеттік сек-
торды түбегейлі рефор ма лау 
үшін ұсыныстар әзірлеуді 
тап сырамын. Егер Қорды 
рефор малау мүлдем мүмкін 
болмаса, ондай құрылымның 

экономикамызда болмағаны 
жөн» деп атап көрсетті.

Ашынғаннан, көп жыл бойы 
айтылғаннан ештеңе болмаған 
соң осылай деді. Шындығында, 
қор қажет пе, Президент өз 
сөзінде осы сыңайдағы пікірін 
жасырған жоқ. 

Естуімше, мемлекеттің 
қатысы бар қорлар әлемде 
көптеп саналады. Бірақ біздің 
пайымдауымызша, олар сол 
мемлекеттің өркендеуіне үл кен 
үлесін қосады. Олар дың активі 
бақылауда, халық тың көз 
алдында. Қазақ стан дағы секілді 
таныс-тамырлық жайлаған ор-
тада менеджерлерді 20-30 млн 
теңге жалақымен қызметке 
ала бермейді. Оларда білімі, 
жалпы компанияның қызметіне 
тиімділігі барынша еске 
алынады. 

Тарихи тұлға 
тағылымы

ҰҚШҰ-ға МҮШЕ 
МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ 
БАСШЫЛАРЫМЕН 
ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ 
СӨЙЛЕСТІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинмен, 
Арменияның Премьер-министрі Никол 
Пашинянмен, Беларусь Президенті Александр 
Лукашенкомен, Қырғызстан Президенті 
Садыр Жапаровпен және Тәжікстан 
Президенті Эмомали Рахмонмен телефон 
арқылы сөйлесті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт ұйымындағы әріптестеріне 13 қаңтарда 
бітімгерлік күштердің елімізден шығарыла бастағаны 
жөнінде мәлімет беріп, Қазақстанға жасалған 
террорлық шабуыл кезінде қолдау көрсеткендері 
үшін алғыс білдірді.

Мемлекет басшысы ұжымдық бітімгерлік 
күштерінің Қазақстанға қысқа мерзімге келуі ҰҚШҰ-
ның беделді халықаралық ұйым ретінде қажетті әрі 
тиімді екенін көрсетті деп атап өтті.
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Саясат

Қазақстанның ірі қала лары мен барлық 
өңір ле рінде халық арасында іріткі салуды 
көздеген бұ за қылар террористік акт ұйым дас
тырып, қарапайым ха лық тың қауіпсіздігіне 
нұқ сан келтірді. Еліміздегі әлеу  меттік 
нысандар мен инфра құрылым орасан зор 
зардап шекті. Қаруланған бұ за қылық топ 
біздің Сыр айма ғын да айналып өткен жоқ.

Рас, елімізде өз шешімін уақытылы 
таппай отырған мәселелер жоқ емес. 
Әлеуметтік әділетсіздік, бағаның өрескел 
қымбаттауы, әсіресе азықтүлік бағасының 
ретсіз шарықтауы, жалақы ның аздығы мен 
жұмыс сыздықтың белең алуы бар. Өкінішке 
қарай, мұндай толғаулы мәселелерді қару мен 
шешуге ұмтылыс жасалуы тым қате. Мем ле
кетіміздің шаңырағын шайқал тып, іргетасын 
бұзуды мақсат еткен содырлардың түр
меге тоғытылып, қатаң жазаланатынына бек 
сенімдемін.

Келеңсіз жағдай мемле кетіміздің өсіп, 
өркен жаюына тілеулес барша ха лықты 
ойландырды. Осы нара зылықтан кейін 
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев 
елхалықтың мұңмұқтажын  ескеріп, шұғыл 
шешімдер қабылдағанынан хабардарсыздар. 
Қордаланған мәселелерді бақылауға алып, 
елде төтенше жағдай жариялап, саяси батыл 
шешімдер қабылдады. Халыққа Үндеу 
жолдады. Онда еліміздің амандығы мен 
тұтастығын, мемлекетіміздің тәуелсіздігін 
сақтап қалу үшін елхалық төтенше жағдай 
талаптарына бағынып, сын сағатта бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол шығарып, сабыр сақтау 
қажеттігін баса айтты. 

Президент Мәжілістің пленарлық 
отырысында ел тарихында бұрынсоңды 
бол маған осы бір қиындықты тез арада 
еңсеретінімізге зор сенім білдірді. Осы бір 
қаралы күндері сабыр сақтап, тұрақтылық пен 
қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге мейлінше 
күш салған Қазақ стан азаматтарына алғысын 
айтты. Ең бас тысы, ел Тәуелсіздігін сақтай 
отырып, еліміздің игілігі мен экономикалық 
жағ дайын жақсартудың жасам паз жолдарын 
егжейтегжейлі баян етіп, алдағы уақытта ат
қарылар ауқым ды шараларды елхалық наза
рына ұсынды. Жаңа Үкімет жасақталып, 
алдағы жылдары атқарылар мін деттер 
жүктелді. 

Мемлекет басшысы өз мәлімдемесінде 
Тәуелсіз дік тарихында өте қатерлі жағдайға 
тап болып, бүгінгі күндері әлеу меттік
экономикалық мәселе ұлттық мәсе леге 
айналып отырғанын баса айтты. Билік пен 
халықтың байланысы болса ғана бұл тұрғыдағы 
күрмеуі қиын мәселелер өз шешімін таппақ. 

Президенттің мәлім деуінше, еліміз
де экономи каны әртарап тандыру, ол үшін 
өңдеу өнеркәсібін өр кендету аса қажет. 
Үкіметке өнеркәсіп салаларына түбірлі 
талдау жасау керектігін жүктеді. Сол сияқты 
ауыл  шаруашылығы саласына да баса назар 
аударылуы қа жеттігін жеткізді. Бұл саладағы 
субсидиялауды қайта қарау керектігін, яғни 
жеңіл детіп, қолжетімді бо луын ескертті. Азық
түлік тауарларының мол болуы қажеттігін де 
ескертіп, ба ғаның бақылауда болып, тұ рақ
тылығын сақтауға баса назар аударылмақ. Бұл 
са ладағы инфляция 34 %тен аспауы керек. 
Азықтүлік қауіпсіздігін сақ тауды да қатаң 
тапсырды. 

Кәсіпкерлерді барынша қолдап,  жос
парлы жұмыс жүргізілуі керектігіне де баса 
назар аударды, оларды қолдау мақсатында 
жақында ғана заңға қол қойғанын мәлім етті. 

Айтқандай, жекешелендірудің де ашық әрі 
жүйелі өтіп жатпағанына баса көңіл бөлді. 
Тамыртаныстыққа, сыбайластыққа мүлдем 
жол бермеу қажеттігін қатаң ескертті. 

Ел Президенті мемлекеттік қызметтің 
ашық, яғни билік өкілдері халықпен етене 
байланыста болуын назарға салды. Елімізде 
жұ мыссыздар қатарын азай тып, жас 
кадрларды даярлау қажеттігіне баса көңіл бө
лінбек. Десе де, жасы алпысты алқымдаған, 
білікті де білімді, елі үшін еңбек етіп жүрген 
азаматтарды қызметтен шеттетпеуді де 
тапсырды. Бұған біздер – ардагерлер қауымы 
құбақұп дейміз.

Мемлекет басшысы елі мізге шетелдік 
мамандарды тартуға тоқтам жасауды да баса 
айтты. Ол үшін «СамұрықҚазына» қорын 
түбегейлі реформалауды қатаң тапсырды. 
Өйткені, бұл қорға байланысты тамыр
таныстыққа, сыбай ластыққа жол беріліп 
жүр  геніне қатысты арызша ғым дар көптеп 
түсуде. Сол сияқты Кедендегі бы лықты да 
түбегейлі жою ды міндеттеді. Әсіресе, Қытай 
шекарасындағы жа ғым  сыз жағдайлар ойлан
дыруы, яғни тамы рына балта шабуымыз аса 
қажет. Мемлекеттік шекараны нығайтып, 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету басты 
назарда. Осы саладағы салық төлемдері де 
мардымсыз екенін, Қазақстан Даму банкі 
санаулы тұлғаның жеке банкіне айналғанын 
да ашық айтты, қайта құрылым жасалуын да 
ескертті.

«Қазақстан халқына» қоғамдық қорын 
құру туралы бастамасы көп көкейін дөп басты 
ғой деп ойлаймын. Бұл қор не Президенттің, 
не Үкіметтің қоры емес, халықтың қоры 
болуы керек. Мемлекет және жеке кәсіпкерлер 
бұл қор ға қомақты қаржы түсір мек. Түскен 
қаржы, ең ал дымен, балаларды емдеуге, спорт 
кешендерін салуға, мәдениет саласын өркен
детуге жұмсалмақ. Қор қаржысы ашық, яғни 
қатаң ба қылауда болады. Осы бағытта бақылау 
кеңесі құрылмақ. 

Мемлекет басшысының тапсырмасымен 
ҚР Парламенті Мәжілісі депутаттары, 
министрлер мен облыс, қала, аудан, ауыл  
әкімдерінің айлық жалақысының өсіміне 
5 жылға тоқтам жасалғанына құбақұп 
дегім бар. Әрине, Пре зиденттің айтуынша, 
бұл ұсыныс осы дәре жедегі бірліжарым 
тұлғаларға жақпауы да мүм кін. Десе де, ел 
қаржысын үнемдеп, қа тар дағы мемле кеттік 
қызметкерлердің ай лық жалақыларын сатылап 
өсіруге септігін тигізбек.

Президент өз мәлім демесінде еліміздің 
алдағы жылдары даму бағыт тарын айқын
дап, жаңа Қазақ станның қуатты мемлекетке 
айналуына жеткізетін сара жолды көрсетіп  
берді. Алдағы тұрған асқаралы міндет терді 
жедел әрі табысты шешу бағытында жаңадан 
жасақталған Үкімет ке жоспарлы жұмыс 
жүргізу қатаң тапсырылды. 

Мың өліп, мың тіріл ген халқымыздың 
келе шек ұрпағы кешегідей сора қылықты 
көрмеуі тиіс. Мем ле кетіміздің іргесі берік 
болып, шаңырақтың шайқалмауына баршамыз 
өз үлесімізді қосуымыз керек.  

Мемлекет басшысының Мәжілісте 
көтерген мәсе ле леріне барынша қолдау жасап, 
бір жағадан бас, бір жең нен қол шығарардай 
бірлікте болуымыз аса қажет. Өйткені, 
еліміздің тұтастығы – бірлікте.

Серік ДҮЙСЕНБАЕВ, 
облыстық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы

Бейбіт күннің әр сәті – баға жетпес 
байлық. Ел елеңдеген, көңілге кірбің 
түсірген кешегі жағдай тыныштықтан асқан 
бақыт жоқ екенін тағы бір ұғындыра түсті. 
Өз талабымызды айтып, бейбіт шеруге 
шығамыз деген халықтың бастамасы 
берекетсіздікке,  лаңкестік әрекетке ұласып, 
қаланың көркі қашып, ең қиыны азаматтар 
қыршыннан қиылды. Тұтқиылдан болған 
бұл жағдайдан ел абдырап, жылдар бойы 
алаңсыз, жайлы өмірге үйренген жұрт 
қалыпты тіршілігінен жаңылды.

Осындай күрделі сәтте Мемлекет 
басшысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
көпшілікті сабырға шақырып, нақты 
шешімдер қабылдауы елдің ертеңге деген 
сенімін нығайтты. Отандық телеарналар 
арқылы жолдаған Үндеуі елордадан бастап, 
шалғайдағы ауыл жұртына дейін жетіп, 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жағдайды 
тұрақтандыру бағытында ауқымды жұмыс 
жүргізіліп жатқанынан ел тегіс хабардар 
болып отырды. Бұл шаралар көпшіліктің 
күрделі жағдайды тез бағамдап, қоғамдық 
тәртіпті, қауіпсіздікті қатаң сақтауына 
үлкен ықпал етті. Өйткені, ахуал тым 
күрделі еді. Ел аумағында террористік 
қауіптің «шекті қызыл» деңгейі енгізіліп, 
антитеррорлық операциялар басталды. 
Халық пен билік арасын ушықтырып, 
тұрақтылықты бұзғысы келгендерді 
анықтау, тұрғындарға төнген қауіпті 
сейілту басты мақсатқа айналды.

Облыста болған жағдай кезінде оңсо
лын та нып үлгермеген  жастардың теріс 
ниет тегі адамдардың сөзіне сеніп, бұзақы

лық жасамауы, өмірі мен денсаулығына 
қауіп төнбеуі үшін бақылауды күшейттік. 
Ең бастысы, тәртіпсіздікке барған адамдар 
арасында біздің оқу орнында оқитын 
білім алушылар болған жоқ. Жатақханада 
тұратын студенттердің қысқы демалыста 
түгелдей ауылаймақтарына баруы үшін 
жағдай жасалды. ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің тапсырмасына сәйкес, 
студенттердің қысқы демалысы 24 
қаңтарға дейін созылды. Алдағы уақытта 
академиялық күнтізбеге сәйкес екінші 
семестр жалғасатын болады. Төтенше 
жағдайға байланысты профессороқыту
шылар мен қызметкерлердің қауіпсіздігі 
үшін жұмыс режиміне өзгеріс енгізіліп, 
барынша қолайлы жағдай жасалуда.

Елдегі әрбір адамды алаңдатқан бұл 
ахуал кезінде Мемлекет басшысының «біз 
жұмыла отырып, осы сын сағатты бірге 
еңсереміз» деп әрбір қазақстандыққа жігер 
беруі алдағы атқарылар жұмыстарға серпін 
берді. 

Мемлекет басшысы Мәжіліс 
отырысында еліміз душар болған ауыр 
қасіреттің себептерін саралап, оның 
салдарына нақты баға беру керегін 
айтты. Ел үшін аса маңызды жиында 
барлық саланың алдағы даму бағыттары 
мен атқарылар жұмыстар сараланып, 
Президент сапалы білімге қолжетімділікті 
арттыру бүкіл қоғам дамуының ең маңызды 
факторы екенін жеткізді. Сондайақ, жаңа 
экономиканы құру үшін университеттердің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру маңызды 
екеніне де ерекше тоқталды. 2025 

жылға дейін елімізде беделді шетелдік 
университеттердің филиалдарын ашу 
сұранысқа сай, сапалы кадр даярлау ісіне 
үлкен ықпал ететіні анық. 

Заман талабына сай гуманитарлық 
салаға қарағанда техникалық 
мамандықтарға деген сұраныс күшейіп 
келеді. Бұл орайда Мемлекет басшысы 
білімге деген көзқарасты өзгерту керегін 
айтып, білім мен ғылым саласының 
алдындағы ендігі бағытты айқындап берді. 

Егемендіктің әрбір таңын қуанышпен 
қарсы алып, тәуелсіздікті бағалау әрі 
тұғырлы етуге күш салу – баршамыздың 
міндетіміз. Тарихқа шолу жасасақ, қай 
кезде де дана халқымыз бірлікті бәрінен 
биік қойып, жанжал мен қақтығысты 
болдырмауға күш салғаны, мәселені 
байыппен, саралап шешкені белгілі. 
Қандай мәселенің де шешімі бар. Өзара 
алауыздықты көздеген сыртқы күштердің 
қандай болатынын өткен аптадағы ахуал 
айқын аңғартты. Қандай жағдай болмасын 
бізге ортақ Отанымыздың тыныштығы 
қымбат.

Еліміздегі кез келген тұрғын өзінің 
күшқуаты, білімі мен қабілеті арқылы 
сала жұмыстарын жандандырып, елдікті 
нығайта алатынына, біріміз бәріміз үшін 
деп жұмылғанда ғана азаттық рухы әрқашан 
асқақ болатынына сенімдімін. 

Бейбіткүл КӘРІМОВА,
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

университетінің басқарма төрағасы – 
ректоры, қалалық мәслихат депутаты

Қазақстанда болған қасіретті 
де қайғылы оқиғалар бүкіл әлем 
қауымдастығының назарын аударды. 
Еліміздің батысында бейбіт шеру 
басталып, шеруге шыққан азаматтар 
бейбіт түрде талабын қойды, билік 
ерекше назар аударып, ел аза мат
та рының талабы ішінара қана
ғаттандырылды. Бірақ күтпеген, 
ойламаған жерден бүлік бұрқ ете 
түсті. Бұрынсоңды болмаған қайғылы 
оқиғалар бейбіт өмір сүріп отырған 
қарапайым халықтың берекесін 
қашырды. Мыңдаған халық шеруге 
шығып, еліміздің барлық өңірлерінде 
шерулер басталып, әділеттілікті 
талап еткен жұрттың жанайқайы бір 
сәтте бұзақылардың бүлігіне ұласып, 
еліміздің астаңкестеңін шығарды. 

Бейбіт шеруден басталған аласа
пыранның алғашқы сәтінен бастап, 
Прези дентіміз барша Қазақстан хал
қына және әсіресе, жастарға арнап 
бірнеше дүркін мәлімдеме жасады. 
Елімізде орын алған төтенше жағдай 
барысында Президенттің халықаралық 
аренадағы (деңгейдегі) беделінің 
жоғары екендігіне куә болдық. Бұл 
жүрегімізде біздің мемлекетіміздің 
тұрақтылығына және кемел келешегіне 
деген үлкен сенім туғызды.  

Бірақ таңғалдыратыны осыншама 
опасыздық пен жантүршігерлік 
жауыздық, озбырлық қайдан шықты? 
Бұл террористер мен бүлікшілер қайдан 
келді? Елімізге сырттан келгендер 
шекарадан қалай өтті? Іштен шыққан 
опасыз жауларымызды қалай құзырлы 
органдар байқамай қалды? Сұрақ өте 
көп. Олар қалалардағы мемлекеттік 
мекемелерге, стратегиялық нысандарға 
шабуыл жасады. Отқа орады. 
Дүкендерді, банктерді қиратып тонады. 

Мемлекет алдындағы антына 
берік қарусыз тұрған полицейлер 
мен Ұлттық ұландарымыздың әскери 
қызметкерлерін қырыпжойып, тіпті 
жапжас боздақтың басын кесіп алуы 
қазақ баласының қолынан келмейтін 
қаныпезерліктің асып кеткен көрінісі 
болды. Қирату, бүлдіру, тонау, өртеу 
– бұл да жаны ашымас нағыз опасыз 
жаудың әрекеті еді. Қаншама әскерилер 
мен полицейлер, арнайы қызметкерлер, 
қыршын боздақтар біздің бейбіт өмірі
міз жолында террористер мен қарақ шы 
лаңкестердің қолынан қаза тапты.

Осындай қиынқыстау шақта 
арнайы бекітілген Ұжымдық қауіпсіздік 
шартына сәйкес көршілес, бауырлас, 
тілектес елдерден бітімгершілік күшінің 
шақырылуын жұртшылық ерекше 
қолдады және келуін күтті. Нәтижесінде 
біздің елімізге жедел көмек көрсетіліп, 
Отанын сатқан опасыздарға тойтарыс 
берілді. Президентіміздің стратегиялық 
бітімгерлік күштерді шақыруы бұл өте 
дұрыс шешім болды, соның арқасында 
лаңкестер салған лаң тоқтатылып, 
елі мізде тұрақтылық қайта қалпына 
келуде.

ҚасымЖомарт Тоқаев еліміздегі 
қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті 
қалпына келтіру жұмыстарын жалғас
тыра беруді тапсырды. 

Мемлекет басшысы Қазақстан 
Респуб ликасы Парламенті Мәжілісі 
отыры сында өзінің сөзінде еліміздің 
алдында тұрған әлеуметтікэкономи
калық және қоғамдықсаяси салалар
дағы негізгі басымдықтарды белгілеп 
берді. Сонымен қатар Үкіметтің жаңа 
құрамына және барлық мемлекеттік 
аппаратқа нақты міндеттер жүктеді. 

Қаңтарда болған қайғылы оқиғалар 
елімізде жүйелі және шынайы 
өзгерістер қажет екенін ашып берді. 
Сондықтан Президентіміз ұзақ уақыт 
бойы қоғамда талқыланып келген 
аса маңызды мәселелерге ерекше 
тоқталды. Ең алдымен, еліміздің 
әскери, құқық қорғау және қарулы 
күштер саласын реформалау мәселесі. 
«Еліміздің қауіпсіздігін нығайту және 
қауіпқатердің алдын алу үшін шұғыл  
ісшараларды жүзеге асыру қажет. 
Мемлекеттік шекараны нығайтуымыз 
керек», – деді Президент. 

Ол үшін  әскерикөлік  авиациясы 
паркін толықтыру ісін, ішкі  істердің 
арнайы отрядтарын нығайту, армияның 
дайындығын  күшейту, Ұлттық 
ұланның сандық әрі сапалық мазмұнын 
кеңейту шараларын, ішкі көшіқон 
саласын, шекара  қызметін қолға алу 
керек екені айтылды. 

Екіншіден, экономикалық бағыт 
бойынша. Қазіргі уақытта теңсіздік 
мәселесі, мүліктік жіктелу байқала 
бастады, сонымен бірге халықтың әлеу
меттік проблемалары толық ше шіл мей 
жатқаны да қоғамға бел гілі. Мемлекет 
басшысы проб ле   ма    ларды айта келіп, 
Үкіметті  көп  ші ліктің назарында 
жүрген «Самұ рықҚазына» қоры және 
басқа да ұлт тық компаниялардың 
сатып алу  ларының ашықтығына  
қатыс ты мәсе лелерді, жекешелендіруге 
қатыс ты шешімдерінің толық  ашық әрі 
айқын болуын, экономикадағы олиго
полия, бизнесті қолдауға  арнал ған  
мемлекеттік шаралардың  кемші лік
терін, мемлекеттің дамуын  тежейтін 
жемқорлық  секілді мәселелерді 
шешуді  тапсырды. 

Үшіншіден, мемлекеттік қызмет 
және мемлекеттік басқару аппара
тындағы өзекті мәселелер бойынша. 
Бұл саладағы сапалық, мазмұндық  жұ
мысқа баса назар аударуды  міндеттеді. 

Меритократия принципін 
басшылыққа алып, оны тиімді әрі әділ 
жүзеге асыруға  шақырды. 

Төртіншіден, әлеуметтік саладағы 
қордаланған проблемаларды шешуді 
жолға қою. Халықтың  әлауқатын 
көтеру, медициналық,  білім беру, 
әлеуметтік қызметтерді кедергісіз, 
толық көлемде пайдалану,  олардың 
қолжетімді болуын қамтамасыз ету. 
Мемлекет басшысының   айтуынша, 
мемлекеттік  бюджеттің 50 пайызынан 
көбі әлеуметтік  салаға  жұмсалады, 
бірақ ол көрсеткіш  әлі  жеткіліксіз.

Сондықтан, денсаулық,  балаларды 
қорғау, саналы білім беру сияқты 
салаларды қолдау  мақсатында «Қа
зақстан  халқына»  деп аталатын 
қоғамдық  қор құру туралы Прези
денттің   ұсынысы  өте орынды әрі  
уақытылы деп есептейміз.

Осы кезекте қоғамдық қор 
жұмысын, оған түсетін және жұм
салатын қаржыны республика, облыс, 
қала, әрбір аудан деңгейінде бақылауға 
алу, қоғамдағы ашықтықты, әділдікті 
қамтамасыз ету қажеттілігі белгілі.

Мемлекет басшысы саяси және 
әлеуметтікэкономикалық салалардағы 
өзекті мәселелерді шешуде ерекше 
маңызды фактор ретінде сапалы білім 
беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету 
екендігін атап өтті. Президент мұғалім 
тапшы өңірлердің мәселесін шешуді 
тапсыра келе, жаңаша жолдарын 
ұсынды. Айтылған ұсыныс білім 
саласы қызметкерлерінің көңілінен 
шықты. Соңғы жылдары еліміздің 
орта білім беру саласында реформалар 
жасалып, жүйелі түрде іске асырылуда.

Олардың қатарында білім 
деңгейін бағалау жүйесі, білім беру 
бағдарламалары, педагогикалық жаңа 
әдістер мен тәсілдерді жаңарту ісі тұр. 
Сонымен бірге, «Педагог мәртебесі» 
туралы Заң мұғалім мамандығының 
қоғамдағы мәртебесінің артуына және 
олардың еңбекақысының лайықты 
өсуіне ықпал еткенін білеміз.

Осы ретте Мемлекет басшысы 
мұға лімдер жетіспейтін өңірлерге 
үздік мұғалімдерді тарту бойынша 
арнайы бағдарлама әзірлеуді тап
сырды. Жас ұрпаққа сапалы білім, 
саналы тәрбие беру – қоғам дамуын 
қамтамасыз етудің негізгі көрсеткіші. 
Ал қоғамның рухани әлеуетін ілгері 
дамыту ұстаздар қауымының қызметіне 
тікелей байланысты. Жастарымыздың 
қаншалықты ізденіп, жоғары білім 
алуы, белгілі бір кәсіппен айналысуы, 
лайықты жалақы алуы, соған сәйкес 
өмір сүру деңгейінің сапасы артса, 
қоғамның өркениетті дамуына сон
шалықты ықпалы болатыны өмір шын
дығы екені белгілі. Жоғары білімнің 
қолжетімділігі мен университеттердің 
бәсекеге қабілеттілігі туралы мәселелер 
де айтылды. Жоғары білім беретін оқу 
орындарын, колледждерді бітірген 
жастардың жұмысқа орналаса алмауы 
қоғамдағы өзекті әлеуметтік мәселе 
болып отыр. Осыған байланысты 
Мемлекет басшысы «Жастар прак
тикасы», «Алғашқы жұмыс орны» 
жоба ларын ұсынып, оның аясында жұ
мыспен қамту, еңбек ақысын арттыру 
мүмкіндіктерін қарастыруды тапсырды.

Халқының саны көп өңірлердегі 
жастарға арналған мақсатты грант
тардың берілуі білімге тең қолже
тімділікті қамтамасыз ететін болады. 

Ғылым мен білім беру сапасын 
арттыру мақсатында шетелдік беделді 
5 университеттің филиалдарын ашуды 
күн тәртібіне шығарды. Еліміздің 
батысында техникалық білім беретін 
жоғары оқу орындарының филиалын 
ашу экономикалықэнергетикалық 
өндіріс саласын білікті мамандармен 
қамтуды көздейді.

Жалпы алғанда, жоғарыда ұсы
нылған шаралар жүйелі түрде жүр
гізілуге негізделген. Әлеуметтік
экономикалық салаларда орын алған 
кемшіліктер мен қиындықтарды ең
серуге бағытталған. Осылайша, еліміз 
дамудың жаңа кезеңіне қадам басып 
отыр. 

Президенттің тапсырмаларын 
іске асыру бойынша барлық қажетті 
шаралар Қызылорда облысы бойынша 
да уақытылы, дер кезінде жүргізілуде. 
Ең бастысы, қаңтарда орын алған 
бүліктен қорыққан халықтың көңілі 
орнына түсті. Облыста жағдай 
тұрақталып, тіршілік өз қалпына келді.

Өңірдегі азықтүлік қоры жеткілікті. 
Облыс әкімдігі баспасөз қызметінің 
мәліметіне сәйкес, қазір тұрақтандыру 
қоры қоймасында 1448 тонна өнім бар. 
Аймақта 34 әлеуметтік дүкен қалыпты 
жұмыс істеп тұр.

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
қаладағы ірі сауда нысандары мен май 
құю бекеттерінің жұмысымен танысып, 
әлеуметтік маңызды тауарлардың 
бағасы күнделікті бақылауға алынған. 
Аймақ басшысы террорлық акті 
салдарынан зақымданған әкімшілік 
ғимараттарды, нысандарды қалпына 
келтіру жұмыстарын да назарға алып, 
оларды қалыпты жұмыс режиміне 
көшіруді пысықтады. 

Облыс орталығында жаппай тәртіп
сіздік кезіндегі қиын сәтте қару ланған 
бұзақыларға полицейлер мен әскери 
қызметшілер тойтарыс беріп, ерлік 
көрсетіп, азаматтық танытып, антына 
адал қызметшілер ретінде Отанын, 
халқын қорғап, әрбір сарбаз мемлекет 
тұтастығының қорғаны болды. 

Осылайша елдігіміз сынаққа түсті, 
Ұлттық қауіпсіздігіміз бен мемлекеттік 
тұтастығымызға қатер төнді, енді 
осы сәттен тарихи сабақ алуымыз, 
оның қайталануына жол бермеуіміз 
қажет. Егемен еліміз үшін қиын
қыстау сәттерде бірлікте болып, біз 
үшін ең басты рухани құндылығымыз 
– атабабаларымыз ғасырлар бойы 
армандаған тәуелсіздігімізді көзі
міздің қарашығындай қорғай білейік. 
Сондықтан, қадірлі ағайын! Пре
зидент ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
бас шылығымен қабылданып жатқан 
шараларды қолдап, төңірегіне топ
тасып, азаматтық борышымызды 
орындап, адал қызмет жасағанымыз 
абзал. Отан үшін отқа түсуге қай
қайсымыз да дайын болу азаматтымызға 
сын. Өйткені бізде Отанымызға қызмет 
етудің басқа жолы жоқ! 

Қылышбай БИСЕНОВ,
облыстық мәслихат депутаты, 

ҚР ҰҒА академигі

СЫНДАРЛЫ САБАҚ, 
САНАЛЫ ІС-ҚИМЫЛ

ОТАНЫМЫЗДЫҢ ТЫНЫШТЫҒЫ ҚЫМБАТ

АЛДАҒЫ МІНДЕТ
АУҚЫМЫ

Ең алдымен, өткенге – салауат. 
Кешегі қиын күндері елдің ты
ныштығы үшін жанын пида 
еткен қызметкерлердің, бейбіт 
тұрғындардың, жақынынан, қима
сынан айырылған жандардың 
отбасына қайғыра көңіл айтамыз. 
Қаза қайырлы болып, арты жақсы 
болсын. 

Біздің бір нәрсеге көзіміз анық 
жеткендей болды. Ол – Тәуелсіздік 
үшін күрестің тәуелсіздік алумен 
аяқталмайтындығы. Бұл мәңгілік 
күрес сияқты. Бір сәт мызғуға, 
бір сәт босаңсуға болмайды. 
Жасыратын ештеңесі жоқ, осы өткен 
оқиғалардан кейін көп адамның 
бойын үрей мен қорқыныш билеп 
алғаны мәлім. Ол өзіміздің де 
басымыздан өтті. «Торғай жаңбыр 
жауса баласын, бұршақ жауса, басын 
қорғайды» дегендей, мемлекет те 
өз азаматтарының қауіпсіздігін 
қорғауға өз күші бойында барда, 
бүкіл жүйесі толық жұмыс істеп 
тұрғанда қауқарлы. «Тарих сабағын 
оқитындар көп, тарихтан сабақ 
алатындар аз» деген сөз де бекер 
емес. Бұл жағдайлардан халық та, 
билік те жақсы сабақ алды деп 
ойлаймын.

Біздің осы бейбіт күнге, азат 
таңға жетуіміз үшін аз соғыс болған 
жоқ. Көптеген геноцид, репрессия, 
қиянкескі майдандар өтті. Адамзат 
тарихындағы ең ауыр кезеңдерді 
бастан кешірдік. Дүниенің сақыл
даған диірменінен бүтін түскен 
бидай секілді осы күнге аман жеттік. 
Бұл кезеңнен де бұйырса өтеміз. 

Қараңғының қоюланғаны – жа
рық таңның жақындағанының ха
бары. Адам ағзасының жасушалардан 
тұра тыны сияқты, Отан да отбасыдан 
тұрады және сол жерден басталады. 
Бір жасушаның бұзылуы тұтас ағзаға 
қиындық тудыратыны секілді, әрбір 
отбасының жағдайы мемлекетке әсер 
етеді. Біз мемлекеттен өз хақымызды 
талап етумен қоса, мемлекет пен 
қоғам алдындағы өз міндеттерімізге 
де сақ қарауымыз керек. Әрқайсымыз 
дұрыс білім алып, тынбай еңбек етіп, 
өз саламыздың майталман маманы 
атанып, елдің ертеңіне аянбай 
қызмет жасасақ – алынбайтын қамал, 
аспайтын белес жоқ. Қазірге дейін де 
бұл жұмыстар жасалып келе жатыр, 
енді екі есе қарқын қоссақ, біз 
тірелетін тұйық көп болмайды деп 
ойлаймын. 

Шүкір, еліміз егесіз емес. 
ҚР Президенті ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаев дер кезінде жағ
дайды бақылауға алып, нақты 
қадамдар жасай білді. Ең қиын 
сәттерді бастан өткеріп жат қаны
мызға қарамай, жарқын болашаққа 
бастайтын Үндеуін Қазақстан 
халқына жолдады. Әлбетте, біз 
мұндай сәтте Мемлекет басшысының 
маңына топтасып, ортақ идеяға 
бірігуміз керек. Экономика мен 
идеологияны қатар ұстап, екі тізгінді 
де бос жіберіп алмауға тиістіміз. 
Елдің күші селдің күшінен кем емес. 
Бірігіп талай тірлікті атқарамыз. 
Лайым енді ешқандай қиындық 
пен дүрбелең қайталанбай, бейбіт 
елдің аспаны  шуақты, мемлекетіміз 
айбынды, қуатты болсын! Біздің 
күшіміз – бірлікте!

Мұхтар НИЯЗОВ,
айтыскер ақын, үш дүркін 

«Алтын домбыра» иегері

БЕЙБІТ 
ЕЛДІҢ 
АСПАНЫ
ШУАҚТЫ 
БОЛҒАЙ

#КүшімізБірлікте
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Айталық, Норвегияда аз 
ғана халқы бар мемлекеттің 
ұлттық қорындағы қаржы 
бізден анағұрлым асып түседі. 
Осыған ұқсас компанияларда 
қызмет істейтіндердің жала
қыдан алынатын табыс 
салығы 3040 процентті құ
райды. Бізде бірнеше жыл 
бұрын бұл жөнінде де әңгіме 
қозғалған. Бірақ нәтиже 
жоқ. Министрлерден бастап 
олардан жоғары қыз метте 
отырғандардың балалары  
«СамұрықҚазынада» жұмыс 
істейді. Жалақылары әлгі айт
қандай, жоғары нәпақа ала
мын десеңіз, Қазақстанда 
«Кембриджді» немесе басқа да 
әлем дегі озық оқу орындарын 
бітіру дің қажеті шамалы. Ең 
бас тысы, жоғарыда отырған 
қол даушың мықты болса жетіп 
жатыр. 

Айта берсе мысалдар көп. 
Шағын мақалада біз оның 
бәрін тізбектеп жатқымыз 
келмейді. Президент білгесін 
айтады. Қоғамдағы сыбайлас 
жемқорлықтың негізін кейде 
осы қордың жұмысынан 
іздеуіміз керек. Елімізде 

қаншама жобалар жүзеге 
асырылып жатыр? Оның 
тиімділігі қанша? Көптеген 
салалар бойынша олардың 
мысалын жүздеп келтіруге 
болады. Нәтиже бермейтіні, 
мұндағы қаржы мемлекеттікі. 
Мемлекеттікі болған соң 
ешкімнің жаны ашымайды. 
Сұрап жатқан және ешкім 
жоқ. Соған қарамастан бұл 
қордың директорлар кеңесі 
қызмет істейді. Олар кімдер? 
Тағы да белгілі адамдар тобы. 
Жалақылары шектен тыс, 
бұған қосымша жылдың қоры 
тындысымен бірнеше мил
лиондаған теңге сыйақы алады. 

Президент күні кеше 
«Қордың сатып алуларының 
ашықтығына қатысты мәсе
лелер бар. Шағымдар жиі 
түседі. Осы мәселелердің 
міндетті түрде жауабын табу 
керек. Әсіресе, мемлекеттік 
сатып алуды бір тараппен 
ғана келісімшарт жасауға 
мүмкіндік беретін негіздерді 
азайту маңызды. Былтыр 
реттелетін сатып алулар 
туралы заң шықты. Алайда 
мәселелердің көбі бұрынғыдай 
заңға тәуелді актілер мен 
қордың өз шешімі деңгейінде 

шешілуде. «СамұрықҚазына» 
ережелері мен рәсімдерін 
Қаржы министрлігі мен 
Бәсекелестікті қорғау және 
дамыту агенттігімен келісуді 
қамтамасыз ету керек» деді.  

Біздің журналистік пайым 
дауымызша, қор бас шы
ларының мемлекеттік талап
тарды орындауға кел генде 
енжарлық танытатыны не
ліктен? Адам психологиясы 
бесенеден белгілі, ешкім оңай 
келетін олжадан айырылғысы 
келмейді. Қарсыласады, өзіне 
тиімді заңның шикі тұсын 
тиімді пайдалана қояды. Сон
дықтан Президенттің осы 
қордың қажеті бар ма деген 
сауалды алға тартуы тегін 
емес.

Нарық экономикасы жеке
шелендіруді көздейді. Біз бұл 
заңдылықты 30 жыл өтсе де 
әлі толық ескергеніміз жоқ. 
Тіпті сонау Батыстан келген 
«Мемлекет – нашар менеджер» 
деген үйреншікті қағиданы 
және есімізге ала бермейміз. 
Мемлекеттің дайын ақшасы 
маңдай терді сіңірмей алуға 
жақсы, оған заң тетігінің 
жетілдірілмегенінен сыбайлас 
жемқорлыққа барудың жолы 

тіпті оңай. Қысқасы, мем
лекеттің миллиардтаған тең
гесі біреулердің қалтасына 
оңай сіңіп жатыр. Ал нарық 
дегеніміз, жекешелендіру, 
тиімді қызмет істеу, білім
ге, инновацияға деген құш
тарлықты туғызады. 

Бізде қалай болып жатыр? 
Кеше ғана қоғам қайраткері 
Нұртай Сабильяновтың «Qa
zaqstan» телеарнасына бер
ген сұхбатынан тағы бір 
сұмдықты құлағым шалып 
қалды. «СамұрықҚазынаның» 
бір жылғы таза пайдасы 
екінші деңгейдегі банктердегі 
депозитінен құралыпты. 
Демек, Қор ақшасын депозитке 
салады. Пайдасын алады. 
Қажетіне жаратады. Ал елдің 
мүддесіне қажетті жобаларға 
бас қатырып керегі не? Біздегі 
жағдайдың бүгінгі жиіркенішті 
көрінісі осындай. 

Бұл елімізде қалыптасқан 
келеңсіз көріністің бір қыры 
ғана. Ел тәуелсіздігін баянды 
етіп, әлемдік өркениет көшіне 
еретін болса, экономиканың өз 
болмысына тән заңдылығымен 
дамуы қажет. Бүгінгі өмір 
заңдылығы міне, осы.

«ОПЕРАТОР РОП» 
ҚАНДАЙ МЕКЕМЕ?

Жалпы, 2016 жылдан 
бас  тап Қазақстанда көлікті 
импорттау үшін утилизация 
алы мы алынып келді. Ол АЕК
ке байланысты болғандықтан, 
жыл сайын өсімі жалғасып ке
леді. Қозғалтқыштың көле міне 
және көлік түріне қарай ути
лизация көлемі өзгере береді.

Бұл төлем түрін төлеуге 
автокөлік өндірушілер, ресми 
импорттаушылар және Қазақ
станға көлік әкелгісі келетін 
жеке тұлғалар міндетті. Төлем 
көлікті бастапқы тіркеуге дейін 
жүзеге асырылатындықтан, 
бұл бағаны айтарлықтай 
арттырады.

2020 жылдың басындағы 
дерек бойынша, үш жылда 
«Опе ратор РОП» ЖШС шо
тына 220 миллиард теңге түс
кен. Оның ішінде ең көп қаржы 
– 75 миллиард теңге автокөлік 
өндірісін ынталандыруға 
жұмсалған.

«Тәуелсіз автобизнес» 
ода  ғының төрағасы Берік 
Зайыров халық автокөлікті 
Қазақстанда емес, Ресейден 
сатып алуға мәжбүр екенін 
айтқан болатын. Қазақстанда 
утилизациялық алым жеңіл 
көлікті тіркетейін дегендерден 
3,5 миллион теңгеге дейін 
төлеуді талап ететін. Ал 
жүк көліктерінен 6 миллион 
теңгеге дейін талап етеді. 
Тіпті, ауыл шаруашылығы тех
никасын әкелу үшін алынатын 
утилизациялық алым сомасы 
14 миллион тең геге дейін 
жетеді. Ал, негізі утильсбор 
халық баяғыдай, сырт тан ар
зан да сапалы авто көлік тасып 
әкеле бермесін, отандық авто

өндірушілерді қол дайық деген 
оймен дүниеге келген.

Бірақ утилизациялық алым 
пайда болғаннан бергі бес 
жылдың ішінде автокөлік 
бағасы екі есеге қымбаттады. 
Елдегі көліктер паркі ескіре 
бастады. Жаңа көлік те удай 
қымбат, ескі көліктің бағасы 
да аспандап кеткен. Елдегі 
авто  көліктерді жаңарту үшін 
ен  гізілген алым түрінің сал 
дарынан іс жүзінде Қазақ
стан дағы автокөліктердің 63 
процентінің шыққанына он 
жылдан асқан. 

Утилизациялық алымды 
«Оператор РОП» деген жеке 
меншік ұйым алады. Қазақшасы 
– ӨКМ операторы (өндірушінің 
кеңейтілген міндеттемелері). 
Утилизациялық алым – салық
тың бір түрі. Бірақ салықты 
мемлекет жинаса, бұл алымды 
Экологиялық кодекске еніп 
үлгерген жекеменшік ком
пания жинап келді.

ТӨЛЕМ 2015 ЖЫЛДАН 
БЕРІ ҚАЙТА 

ҚАРАЛМАҒАН

Өткен жылдың соңында 
Индустрия және инфра құры
лымдық даму министрі Бейбіт 
Атамқұлов көліктерді кәдеге 
жарату төлемінің параметрлері 
2015 жылдан бері қайта 
қаралмағанын, сондықтан 
оларды көтеріп, қайта талқылау 
керектігін айтқан болатын.

– 2015 жылы кәдеге жа рату 
төлемінің нормалары қабыл
данды. Одан кейін бүгінгі 
күн ге дейін олар шынымен 
қайта қаралған жоқ. Бүгінде 
бұл мәселе өте өткір және 
әлеуметтік желілерде көтеріліп 
жатыр. Индустрия министрлігі, 
негізінен, бенефициарлар, түп
кілікті алушы болуымыз керек. 

Бірақ бұл экологиялық төлем 
және ол басқа министрліктің 
құзырында, – деді Атамқұлов 
журналистердің сұрақтарына 
жауап бере отырып.

Сол кезде министр қал
дықтарды жинау, олардың на
рығын қорғау және машина 
жасау мен автомобиль жасау
ды дамыту үшін қажет еке
нін айтқан. Бұл ретте ол 
басқа елдердің тәжірибесін, 
Малайзияда автомобиль өнер
кәсібін құру үшін 30 жыл қажет 
болғанын мысалға келтірген.

ЕЛІМІЗДЕГІ 
УТИЛИЗАЦИЯ ДАУЫ

Елде автокөлік иелері 
жыл дар бойы утилизациялық 
алымға қарсылық білдіріп кел
ген. 2021 жылы #НетУтиль
сбору қозғалысы бас талды. 
Тіпті, былтыр Алматыда бір 
топ белсенділер «Ути лиза
ция алымына жол жоқ» деген 
ұран мен баспасөзмитин гін өт
кізген. Жиынға ұйым дас тыру
шылармен қатар шетел нөмірлі 
көліктері бар қара пайым халық 
өкілдері де қаты сып, билікке өз 
талаптары мен ұсыныстарын 
айтқан. «Ути  лизация алымына 
жол жоқ» қозғалысының 
мүшелері дайын  даған пети
цияға екі апта ның ішінде 150 
мың адам қол қойған. 

Қозғалыс өкілдерінің ай
туын ша, қазіргі уақытта 
елі    мізде көлік дефициті 
бай   қа   лып отыр. Көлік сату ор 
та       лықтарында автокөлік мүл 
дем жоқ. Қара пайым отба сы
лар үшін көлік тек күн делікті 
қажеттілік ретінде қарас 
тырылуы керек. Алайда дұрыс 
жүргізілмеген саясаттың кесі
рінен тұрғындардың оған 
қолы жетпей отыр. Үкімет 
авто  өнеркәсіпке бұрынсоңды 

бол маған қолдауды көр сет 
кенімен, іс жүзінде қазақ
стан    дық өнеркәсіп даму дың 
жолына түспеген. Ал қарсы 
мін   дет   те мелердің орын дал
уына бақылау мүлдем қойыл
маған.

Автоөнеркәсіпте де мәселе 
жеткілікті. Мысалы, біршама 
уақыт бұрын «Азия Автоның» 
бір өзі мемлекетке 174 млрд 
теңге шығын келтіргені ха
бар  ланған болатын. Ал, ком 
панияның бұрын ғы бас
шысы Анатолий Балушкин 
Қазақстаннан кетіп, ресейлік 
миллиардерлердің тізіміне 
қосылды. Сондайақ, ути
лизация мөлшерінің зияны 
ауыл шаруашылығына да 
тиіп отырғаны үнемі айтылып 
келген. Шаруалар мемлекеттік 
экономиканың басты драйвері 
ауыл шаруашылығы деп салаға 
үлкен сомадағы субсидия 
қара жаты бөлінгенімен, оны 
утилизация арқылы қайта тар
тып алатынына шағым данған.

Ресей нөмірлі көліктердің 
иелері де қиын жағдайға 
тап болғандарын айтқан. 
Қарапайым жұртшылық 
көліктерді қалта сының ың
ғайына қарап алады. Қазақ
стандық нөмірлі көлік тердің 
бағасы қаншалықты қымбат 
болып тұрғаны айтпаса да 
белгілі. Қазір елімізде тіркеусіз 
жүрген көліктер де мыңдап 
саналады. Оған да халықтың 
наразылығы соңғы уақытта 
жиілеп кеткен – утилизация 
алымы себеп. Айталық, өткен 
жылдың қараша айының 
басында полицейлер ресейлік 
нөмірлі көліктерге рейдтер 
ұйымдастырып, көлік терді 
айып тұраққа қоя бастаған. 
Бұған жауап ретінде көлік жүр 
гізушілері наразылық ак ция  
сына шығып, мұндай тол  қулар 
бірнеше қалаларда болып 
өтті. Нәтижесінде поли ция 
тарапынан жүргізілетін тек
серу лер тоқтатылған болатын.

Бір сөзбен, талап етілген 
утилизация алымы – нарық пен 
халық талабына қарсы шығады 
әрі қаржылық түсініксіз 
құрылған схема және алдағы 
уақытта экономиканың барлық 
салалары үшін бірқатар келең
сіздіктер алып келуі мүмкін 
болатын.

ҮКІМЕТ ҚАНДАЙ ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ?

Енді Мемлекет басшы
сының тапсырмасына сәйкес, 
Қазақ станда кәдеге жарату 
төлемдерін жинайтын жеке 
мемлекеттік оператор құры
лады. Бұл туралы 12 қаңтарда 
өткен Үкімет оты рысында 
ҚР Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрі 
Серікқали Брекешев мәлімдеді.

– Кәдеге жарату төлем
деріне қатысты Мемле
кет басшысы берген тап
сыр маларын орындау үшін 
келесідей жұмыстар жүзеге 
асырылады. «Оператор РОП» 
ЖШС ҚР Экология кодексінің 
387бабына сәйкес 2015 
жылғы 30 желтоқсандағы 
ҚР Үкіметінің қаулысымен 
құрылды. 2016 жылдан бүгінгі 
күнге дейінгі кезеңде кәдеге 

жара ту төлемі түрінде түскен 
қаражат көлемі 691,9 млрд 
теңгені құрады. Алынған қара
жат ҚР қолданыстағы заң
намасына сәйкес жұмсалды. 
Атап айтқанда, отандық авто
көлік өндірушілерге 338,9 
млрд теңге мөлшерінде кәдеге 
жарату түріндегі бұрын төлеген 
қаражаттары қайтарылды. Эко
логиялық мәселелерді шешуге 
102 млрд, салықтарға 49,1 
млрд теңге жұмсалды. Бүгінгі 
таңда қаражат қалдығы екінші 
деңгейлі банктерде 220,6 млрд 
теңгені құрайды, – деді ол.

Серікқали Брекешев Мем
лекет басшысының тап сыр 
масына орай министр лік биз
нестің, қоғамның және мүдделі 
мемлекеттік орган дардың 
қатысуымен бірқатар мәселені 
пысықтайтындығын атап өтті.

– Бірінші – жеке мемле
кеттік оператор немесе Өнер
кәсіпті дамыту қорының 
ба за сында оператор құру. 
Екін ші – кәдеге жарату коэф
фи  циенттерін қайта қарау. 
Үшінші – кәдеге жарату алы
мы есебінен отандық кө лік 
құралдары мен ауыл шаруа
шылығы техникаларын сатып 
алушыларға ваучерлер беру, – 
деді министр.

Экономикалық саясат инс
ти тутының директоры, Пре
зи дент жанындағы Ұлт  тық 
қоғамдық сенім кеңе сінің 
мүшесі Қайырбек Арыс тан
беков бұл инфляция деңгейіне 
де оң әсер ететінін айтады.

– Шетелден әкелінген көлік 
үшін утилизациялық төлем 
төлеу макроэкономикалық 
тұр  ғыдан алғанда салық болып 
сана лады. Сондықтан оның 
нарық тағы көлік бағасына 
әсері жоғары. Ал оны алып 
таста ған соң көлік бағасы 
арзан дайды. Осы күнге дейін 
аталған мәселемен жекеменшік 
компанияның айналысып кел
гені де көпшілікті көп ойға 
же телеген еді. Президенттің 
бұл мәселені мемлекеттің қа
рау ына алуды тапсыруы – құп
тар лық қадам. Өйткені әлемдік 
тәжіри беде де солай, – дейді 
ол.

Енді елімізде утилизация
лық алым тоқтатылып, оның 
құны қайта есептеледі. Сон
дайақ, отандық машина жа
сау шыларға қолдау тоқта
майды. Керісінше жүйе қайта 
жасалады. Ути лиза циялық 
алым  нан түскен қаржы есе
бінен Қазақстанда жасалған 
көлік сатып алғандарға ваучер 
беріледі. Бұған қоса жиналған 
қаржыны қоғамға тиімді 
жара тудың тың жолдары 
қарастырылады.

Ең бастысы – бұған дейін 
бұл шаруамен айналысып кел
ген жеке компания бірыңғай 
оператордың жұмысы тоқта
тылады. Утилизациялық алым
ды жинау шет елдердегі сынды 
мемлекет қарауына өтеді.

ӘЛЕМДІК СТАНДАРТ 
НЕГЕ ЕСКЕРІЛМЕЙДІ?

Дамыған елдерде қалдық
тарды кәдеге жарату жүйесі 
бұрыннан табысты жұмыс 
істеп келеді. Қажетті 
инфрақұрылым жасалып, сала 

кәсіпорындары пайда әкеліп, 
жұмыс орындарын құруда. Ал 
төлем мөлшері тұтынушыға 
тіпті байқалмайды.

Мысалы, Еуропада жеңіл 
автомобильдер үшін утили
зация алымы 200 евродан 
ас пайды. Негізінен оны 
сату кезінде өндіруші авто
мобильдің құнына қосып есеп
тейді. Тіпті, дамыған елдерде 
утилизация алымы алына 
бермейді. Көп жағдайда ол 
экологиялық стандарттарға 
сәйкес келмейтін автокөлікті 
пайда ланғаны үшін иесі төлей
тін экологиялық төлеммен 
ауыстырылады.

Жыл сайын әлемде қал
дықтарды кәдеге жаратумен 
айналысатын кәсіпорындар 
бір неше миллион жұмыс орнын 
қамтамасыз етеді. 2013 жылғы 
дерек бойынша, Еуропада жыл 
сайын шамамен 10 миллион 
автокөлік жойылады, ал 
автомобильдің орташа жасы он 
жылдан аспайды.

Әлемдегі қайта өңдеу 
желісінің стандартты құры
лымы төмендегідей. Алдымен 
көлікті жинау пункттерінің 
желісі қабылдап алады. 
Мұнан соң автокөлік демон
таждау және бөл шектеу кәсіп
орындарында техникалық 
сұйық тықтарды, майларды, 
отын қалдықтарын жинау, 
қайта пайдалану үшін бөл
шектерді алу, жалпы полимер 
бөлшектерін, дөңгелектерді 
және т.б. бөлшектеуден өтеді. 
Әрі қарай ұсақтау қондыр
ғы лары арқылы көліктің 
бояуы мен тоты кетіріледі. 
Қал дықтар қара және түсті 
металл, пластмасса, маталар 
мен шыны болып бөлінеді. Ең 
соңында бұл қалдықтар қайта 
өңдеу кәсіпорындары арқылы 
метал лургиялық, химиялық 
өңдеуден өтеді. Мұндай кәсіп
орындар көліктің 95 процентіне 
дейін қайта өңдеп, жыл сайын 
300 млрд долларға жуық табыс 
табады екен. Сондықтан көп
теген елдерде қайта өңдеуге 
өткізгені үшін көліктің соңғы 
иесіне сыйақы да төленеді.

УТИЛИЗАЦИЯ АЛЫМЫН 
100 МЫҢ ТЕҢГЕ ЕТУ 

МҮМКІН БЕ?

Қазақстанда бизнес пен 
қара пайым халық кәдеге жара
ту алымымен мем лекет емес, 
квазисалық емес, түсі нік сіз мо
но полия айна лы сады деп алаң
дап келген. Бірақ қазір елі міз де 
утилизация жұмысын әділетті 
түрде жолға қойып, техни каны 
халық үшін қол жетімді етуге 
мүмкіндік туып отыр.

Ойлап қарасақ, елімізде 
бұл алым көлемі өзге елдерден 
ондаған есе көп. Мемлекет 
басшысы соманы қайта қарау
ды тапсырғаннан кейін қоғам 
белсенділері өркениетті әлем
де төленетіндей төлем таға
йындауды ұсынып отыр. 
Қазақстан тәуелсіз автобизнес 
одағы басқарма төрағасының 
орынбасары Шыңғыс Темірдің 
айтуынша, бұл – шамамен 100 
мың теңге.

МАЙЛЫ ЖІЛІК 
немесе қоңды қордың ел мүддесіне пайдасы қандай?

1-бет

ХАЛЫҚҚА ӘДІЛЕТТІ ЖОЛ,
ҚОЛЖЕТІМДІ БАҒА КЕРЕКУТИЛИЗАЦИЯ:
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Таным

САУЛЫҚ – САҚТЫҚТА

1960-1970 жылдары мал-
а зығындық егіс жерлерін су-
лан дырып тұрған «Аңламас» 
каналының арнасы «Жаңа-
дария» каналы арнасына 
жүргізілген жаңғыртудан 
кейін дария табанынан 1,5-
2 метр биікте қалған еді. 
1975-1980 жылдары мал 
азығы егістеріне арналып 
инженерлік жүйеге кел тірілген 
624 гектар жер аяқсу мәселесі 
шешілмегендіктен пайда-
ланылмады. Ауыл басшылығы 
да, сол жылдары аудандық 
ауыл шаруашылығы бөлімін 
басқарған Алдаберген Құлбаев 
ағамыз да мәселенің шешімі 
тек «Аңламас» каналына 
байланысты болғандықтан, 
1990 жылдары оның арнасын 
қайта қазуды бастатқан. Бірақ 
қаржылық қиындықтарға 
байланысты аяқталмады.

Бұл уақытта елдің күнкөрісі 
тек егінге ғана тіреліп тұрды. 
Нарық қыспағы қолда бар 
малды шаруашылық жүргізу 
шығындарына жұмсауға 
мәж бүр етті. Сол жылдары 
аудан басшылығында болған 
А.Божанова Іңкәрдарияны ты-
ғырықтан алып шығуға қолдан 
келген әрекетін аямады. 1993-
1997 жылдардағы егін шаруа-
шылығына бетбұрыс жасау 
бастамалары аяқсу тап шы-
лығынан тығырыққа тірелді.

1998-1999 жылдар 
Іңкәрдария ауылы үшін өте 
қиын жылдар болды. Ауылдың 
ертеңіне деген сенім азайды. 
Жағдайы келгендер ірге 
көтеріп, көше бастады. Екі-үш 
жыл ішінде ауылдан 30-дың 
үстінде отбасы қоныс аударып, 
бұзып алынған үйлердің орны 
үңірейіп, көше бойы кемпірдің 
кетік тісіндей болып қалды. 
Шаруашылық еңбек ырғағынан 
жаңылып, жұмыссыздық көбей-
ді, ауыл тұрғындары бірді-
екілі жандығын азық-түлікке 
айырбастап, мал басы да күрт 
төмендеді. Айлық жалақы мен 
зейнетақының айлап кешігуі 
қиыншылықты ушықтыра түсті.    

Елімізде болашағы жоқ 
елді мекендерді тіршілік көзі 
бар жерлерге көшіру мәселесі 
кеңінен талқыланып, пилоттық 
жобаларға ұсыныстар беріліп 
жатты. Сол мәселемен айна-
лысатын комиссия қарауында 
Іңкәрдария ауылы да бар еді. 

Осы кезеңде аудан бас шысы 
болып қызметке келген Әріп 
Хожбанов бұл мәселені бірден 
басты назарға алды. Ауданның 
күріш егісімен айналысатын 
шаруашылықтарына мал 
шаруашылығына бейімделген  
Бесарық, Айдарлы, Амангелді, 
Іңкәрдария ауылдарын қана-
тының астына алып, жерлеріне 
егіс егіп, халқын жұмыспен 
қамтуды ұсынды. Сол жылдары 
аудан шаруашылықтарының 
бірнешеуіне инвестор болып 
келіп жатқан «Шапағат» ЖШС 
басшылығына Іңкәрдария 
ауылын қоса алуды қолқалап, 
ауыл тағдырына араша түсті. 
Инженерлік жүйеге келтірілген 
егістік жерлері жоқ, аяқсуы, 
жолдары шешілмеген шаруа-
шылықты қосып алуға жаңа 
инвестордың оңайлықпен көне 
қоймағаны анық. Біраз жыл 
шаруашылық басқарған ауыл 
азаматы Әбдіразақ Байманов 
екеуміз талай кәсібі бар 
азаматтардың алдына барып, 
осы мәселеге келгенде уәж айта 
алмайтынбыз. Қайтуы қиын 
шығынға баруға кім тәуекел ете 
қоятын еді?      

Алайда, аудан әкімі инвес-
торды елдің қиын жағ дайына 

көмектесуге келіс тіріп, Іңкәр -
дария ауылы шаруа шы  лы ғының 
«Ақжарма» ЖШС бөлімшесі 
ретінде жұ мыс істеуіне қол 
жеткізді. 2000 жылдың басында 
ау дан басшысы «Ақжарма» 
ЖШС директоры Тұрмахан 
Араповты Іңкәрдария ауы-
лына арнайы ертіп келіп, жаңа-
дан жасақталатын бөлім ше 
басшысы ретінде осы серік-
тестіктің тәжірибелі маманы, 
жер-судың жағ дайын білетін 
Жарқынбек Асылбековті 
таныс тырды. Бұл уақытта бұ-
рынғы шаруашылықтан еш-
теңе де қалмаған, азды-көпті 
техникасы қарыздарының 
есебіне беріліп кеткен болатын.  

Шаруашылықтың еңсесін 
көтеріп алуды мақсат еткен 
аудан әкімі алғашқы жұмысты 
елдің жеке егістік жерін 
дайындап беруден бастауды 
тапсырды. Көкөніс-бақшалық 
жерлерін ашып, арық-жап-
тарын дайындап беруге 
«Ақжарма» шаруашылығы 
тара пынан жанар-жағармайы-
мен бірге техникалар бө лінді. 
Тығырыққа тіреліп отыр ған ел 
үшін бұл үлкен көмек болды. 
«Жаңадария» арна сынан 
«Ақтам» каналы ар қылы келетін 
азды-көп ті суға ел егінін салып, 
мар қайып қалды. Алайда, аяқ-
су дың мардымсыздығы ауыл 
тұрғындарының егіс көле мін 
арттырып, табысын молай-
туына жетімсіз еді.

Ерте көктемнен тұрғын-
дардың жеке егісінің мәселесін 
шешкеннен кейін шаруашылық 
негізгі егіске кірісіп, 300 гектар 
жерге күріш орналастырды. 
Жұмыссыз қалған 30 шақты 
ауыл азаматы жұмысқа 
тартылды. Алайда, айта беретін 
судың жетімсіздігі байқалып, 
сусорғылар орнатуға тура 
келді. Осындай шығынмен ке-
летін жұмысқа келесі жылы 
инвестордың баруы неғайбыл 
екені түсінікті, әрине.

Бұл мәселенің аудан 
басшысы Әріп Битілеуұлын 
қатты мазалағаны рас, жаз 
ортасында мені қабылдауына 
шақырды. Мен ол кезде округ 
әкімімін.  

– Қасым, мәселені мұндай 
күрделі деп ойлаған жоқ едім, 
бұл қалай болды, аяқсуын 
шешіп бермесек, келесі жы-
лы инвестордың егін егуге 
баруы екіталай. Ойлан, ел 
азаматтарымен ақылдас, су 
келтірудің қандай жолдары 
бар? – деді.

Шыны керек, 10-15 жыл 
техника саласында жұ-
мыс істеген уақытымда мені 
жаз айларында егістік үшін 
14-15 сусорғы орнату мен 
оның қалыпты жұмыс істе-
уін қамтамасыз ету қатты 
шаршататын. Сол уақыттарда 
осы «Аңламас» каналының 
арнасын қаздыру ойыма жиі 
оралатын. Жаз айларында 
«Жаңадария» арнасына тек 
санитарлық су берілетін. 
Ауыл тұрғындарының жеке 
егістеріне су деңгейін көтеру 
үшін «Ақтам» тоспасы мен 
«42-бекет» тоспасы толық 
жа бы латын. Сол кездері 
«42-бекет» алдына жиналған 
судың деңгейі «Жаңадария» 
бо йының «Тұрсынбай тамы» 
аталатын тұсына баратын. Бұл 
бекет алдынан «Алшынбай» 
каналы арқылы «Қарақасқа» 
алқабы суландырылатын. 
Менің ойым осы арадағы салыс-
тырмалық деңгейден туды. 

Әрекеңнің ел ертеңіне 
деген терең ықыласы мен 
жанашырлығына риза болып, 

өзімді мазалап жүрген ойымды 
бөлісуге тура келді. Бастаған 
істі орта жолдан қалдыру маған 
да жат нәрсе еді. Әрекең де: 
«Шешінген судан тайынбас, 
тәуекел, елдің де несібесі бар 
шығар, ұсыныстарыңды қағаз ға 
түсіріп дайындаңдар» деді.        

Көзі ашық, тәжірибелі 
су мамандары сол кездегі 
шаруашылық басшысы Жар-
қынбек Асылбеков, Аман-
гелді Кенбаев, Алпысбай 
Жүгінісовпен ақылдаса келе, 
ертеректе ел ағалары қолға 
алған «Аңламас» каналының 
арнасына зерттеу жүргізілді. 
Бұл кісілермен бірге ауыл 
азаматтары Медет Науанбаев, 
Нұржан Батталов, Ербол 
Есқалиев – бәріміз «Аңламас» 
каналының сағасынан «Бодық» 
қыстауы алқабына дейін канал 
арнасын жаяу өлшеп өттік. 
Тәжірибелі маман, шаруа-
шылық агрономы Алпысбай 
ағайдың жұмыс көлеміне 
жасаған есептеулерін арнайы 
қағазға түсіріп, жобамызды 
Әріп Битілеуұлына тапсырдық.

 Бұл іске Әрекеңнің белсене 
кіріскенін аудандағы су 
шаруашылығы мамандарының 
«Мына ұсыныстарың өте 
қауіпті, дүниенің молшылығы 
кезінде су әкеле алмай тастаған 
нәрсені қозғап нелерің бар? 
Бастарыңды бәлеге тігіп 
жүрсіңдер» деп сақтандырып, 
қарсылық білдіргенінен бай-
қадым. Пендеміз ғой, өзіміз 
де «осы қалай болар екен?» 
деп ойланыңқырап қалғанбыз. 
Алайда, Әрекең артқа қарауға 
мұрша бермеді.  

– Қасым, қалаға бар, 
жер комитетіне хабарласып 
қойдым. Іңкәрдария ауылы 
жерінің өлшенген коор-
динаттары бар, картаны береді, 
алып танысыңдар, пайдасы 
тиер. «Жаңадария» арнасының 
мамандарымен ақылдас, не 
дейді екен? – деп жол сілтеді.

Әлі есімде, осы арнаны 
пайдалану туралы ойымызды 
мақұлдаған облысқа белгілі су 
маманы Жорабек Ерназаровқа 
сол уақыттағы облыстық су 
шаруашылығының басшысы 
Әбдіманап Құтжанов аға-
мыздың: «Жорабек-ау, «Шір-
кейліге» су жеткізе алмай жүр-
генімізде, «Аңламасқа» қайдан 
су тауып береміз?» дегені бар. 
2000-жылдары экономикалық 
жағдайдың әлі де қиын кезі 
ғой, «Аңламас» арнасының 
мәселесімен Әрекең талай 
басшының алдына барып, 
абырой-беделін алға салып, 
тер төккенін біреу білсе, біреу 
білмес. 2001 жылдың табиғатты 
реттеу бағдарламасының жоба-
сын қараған көшпелі жиында 
Әрекең маған ұсы нысты дәлел-
деп шығуды тапсырды. Өйт-
кені жиынға сол кездегі облыс 
басшысы Серікбай Өрік-
байұлының өзі қатысатын 
болды. 

Ұсынысты тыңдаған облыс 
басшысы сонда: «Әкім жол-
дастар, ойлансаңдаршы, кең-
шілік уақытта істелетін жұмыс 
қой мыналарың, мектептерде 
көмір жоқ, әлеуметтік саланың 
өзіне қаржы тауып бере алмай 
жатырмыз, құмның ортасынан 
канал қазып бер дегендерің 
не?» деп кейістік білдірді. 

Дәл осы кезде сөзге Әрекең 
араласып, елді мекеннің 
болашағы да, тіршілігі де 
осы арнаның көзіне тіреліп 
тұрғанын, егер аудандағы бір 
жобаға қаражат берілсе, осы 
«Аңламас» жобасына берілу 
керектігін білдірді. Облыс 
басшысы айтты екен деп қарап 
қалмады. Әрекеңнің сөзі өтініш 
болса да өткір шықты, облыс 
басшысы да жұмсарыңқырап, 
жоба нәтижесі туралы сұрақтар 
қойып, салалық мекемелерге 
осыған байланысты ұсыныс 
берулерін тапсырды. Шыны 
керек, мұның кеңшілік кезең-

нің өзінде тәуекелі қиын мәсе-
ле болғаны белгілі, сон дықтан 
жобаның тиісті сала лар дан 
қолдау табатынына күмән-
данған едім. Қаржы бөлінгенге 
дейінгі еңбектің бәрін Әрекең 
өзі атқарды. Жасыратыны жоқ, 
мәселенің оң шешілуіне аудан 
әкімінің облыс басшысымен 
арадағы сыйластығы да шешуші 
роль атқарған шығар. 

Әне-міне, дегенше 2001 
жыл егісінің науқаны да 
жақындады. Егіс науқанына 
су жеткізу мәселесін шешуді 
міндетіне алған Әріп 
Битілеуұлы «Шапағат» ЖШС 
басшылығынан егіс көлемін 
өткен жылдағыдан кемітпеуді 
сұрады. Ақыры «Аңламас» 
жобасына қаржы бөлініп, 
жобаны іске асыруға кіріскен 
Бердібек Мыхановпен қоян-
колтық жұмыс істедік.

Қазу жұмыстары  «Аңламас» 
каналының 7,5 шақырымында 
орналасқан екі өткізгішті тоспа 
алдынан канал сағасына қарай 
жүргізілді. Тоспа алдынан 
0,7 метр тереңдікте басталған 
деңгей канал сағасында 1,7-
2 метр тереңдікке дейін 
қазылуы тиіс болды. Мәселенің 
күрделілігінен аудан әкімі 
мені күні-түні мазалап, жиі-
жиі  жағдайды сұрап, жұмыс 
барысына өзі араласып отыр-
ды. Ал, мен болсам, онан 
сайын мазасызданып, Тас бөгет 
қыстағында тұратын Берді-
бектің үйіне күнара баратын 
едім, өйткені егін егіліп жатты. 
Алғашқыда 2 экскаватормен 
басталған қазу жұмыстары 
кейін 4 экскаватормен 
жүргізілді. Сол бір кездері 
жанымызды шүберекке түйіп 
жүрдік десем, артық айтқандық 
емес. Каналдың сағасындағы 
соңғы 500 метрдей жер әбден 
титықтатты, өте қатты болып, 
экскаваторлардың шөміш 
тістері істен шыға берді. Бірақ, 
Мыханов жұмыс басына өзі 
келіп жүріп, абыроймен аяқтап 
шығуға күш салды. 

Мамыр айының 26-сы күні 
судың жығылып, екі күнде 24 
шақырым жерді кесіп өтіп, 
«Бодық» қыстауы маңындағы 
егіске келіп құлағанын 
көргенімізде айшылық жол 
адасып жүріп, ел көргендей 
қуандық. Аңламастың арна-
сымен су емес, шуақ келіп 
құйылғандай сезімде болдық. 
Шаруашылықтың аяқсуға 
деген қажеттілігі толық ше ші-
ліп, канал бойынан іңкәр дария-
лықтармен қатар Шір кейлі, 
Қоғалыкөл елді мекен  дерінің 
тұрғындары да жеке егісіне су 
алып, тіршілік терін түзеді.                                                               

Көктем мен күзде болмаса, 
жаз айларында арнасында мар -
дымды су болмайтын  «Жаңа-
дария» арнасына 10-15 текше 
метр судың са лынуы да оңай 
шаруа бол  мады. «Жаңадария» 
кана лының Сырдариядағы саға-
сынан «Аңламас» кана лы ның 
жанындағы 1045 бекет аталатын 
«Ақтам» тос пасына дейінгі екі 
орта 100 шақырымдай еді.

«Аңламас» арнасы қазы лып, 
су берілгеннен кейін, Құтжанов 
ағамызға рах метімізді айт-
қанымызда, ол кісі «рахметті 
әкіміңе айт, сол кісінің еңбегі 
ғой» деп ризашылық білдірді.

Әулиелі, киелі жердің 
келешегіне деген ықыласы 
болар, көптеген су мамандары 

сенімсіздікпен қараған осы 
жобаны іске асыруы арқылы 
Әрекең Іңкәрдария ауылының 
берекесін келтіріп, ырысын 
молайтты. Облыс орталығында 
өткен ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкесіне ауылдан 7-8 
көлікпен көкөніс-бақша 
өнімдері жеткізіліп, қала 
тұрғындарының табиғи таза 
өнім тұтынуына тікелей себепші 
болдық. Ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкесін арнайы көруге 
келген облыс басшысына аудан 
әкімі «Аңламас» арнасын іске 
қосу арқасында мол өнімге қол 
жеткізгенін атап айтты.  Мұны 
көзімен көрген облыс әкімі 
ерекше риза болды. Ерте күзден 
көктемге дейін Қызылорда 
қаласы тұрғындарына картоп, 
көкөніс өнімдері үзбей сатылып 
келді. Осылайша, 2-3 жылдың 
өзінде елдің еңсесі көтеріліп 
қалды. Адамдардың көшуі 
тоқтап, ауыл ертеңіне деген 
сенім молайды.  

Әрекең ауылға келген 
сайын әлеуметтік салалардың 
жұмысына ерекше ықылас 
қойып, ауылдың аудан, облыс 
орталығынан шалғайлығы мен 
қиыншылығын ескеріп, аудан 
бюджетінің тапшылығына 
қара мастан, Іңкәрдарияны қар-
жыдан қағажу қалдырмады. 
Тозығы жеткен ауызсу 
желісі жаңаланды және көзі 
біте бастаған су ұңғымасы 
тазаланып, мектептің төбесі 
шатырланды, жылу жүйесі 
қайта жаңғыртылды.

Әріп Битілеуұлы күнделікті 
тіршілік арасында уақыт тауып, 
салынып жатқан құрылыстың 
сапасына айрықша көңіл 
бөлетін. «Бетонға ағаштарды 
қалай бекітті, ертең төбесі 
ұшатындай болмасын, құры-
лыс шы кетеді, сендер қала-
сыңдар ғой» деп пысықтап 
отыратын. Шыны керек, сол 
әңгімеден кейін сырттай қарап 
өткенді қойып, құры лыс тың 
төбесіне шығып, материа-
лының сапасы мен қалай 
істеліп жатқанына көз жет-
кізетінбіз. Кейін талай мекеме 
шатырының желге ұшып 
жатқанын көріп, Әрекеңнің 
қадағалауы болмағанда бізде 
масқара болар ма едік деп ойлап 
қоятынбыз. Сапалы атқарылған 
жұмыстың нәтижесі болар, 
Іңкәрдариядағы мектеп үйінің 
шатыры осы күнге дейін сол 
қалпында тұр. 

Елімізде жүргізілген жеке-
ше лендіру бағдарламасына 
сәйкес, Іңкәрдария ауылында 
да жеке шаруашылық құру 
үшін үлесін бөліп алуды талап 
еткендер болды. Үлестік 
мәселедегі 5-6 жылға созылған 
келіспеушілік ел арасына жік 
түсіруге тірелгенде Әрекең 
адамдар арасындағы араз-
дастыққа сабырлықпен ара-
ласып, кезінде шаруа шылық тың 
пай үлесінің есебіне өтіп кеткен 
клуб үйін ауыл тұр ғындарының 
пайдалануына қайта алып берді. 
Міне, осылайша Әрекеңнің 
жана шырлығы, адалдығы арқа-
сында 1964 жылы қазығы қа-
ғылған ауылдың алғашқы құры -
лыстарының бірі, елдің қы зығы 
мен қуанышының куәсі болған 
қарашаңырақ 2015 жылы жаңа 
клуб үйі салын ғанға дейін 
халыққа қызмет етті.  

2000-2004 жылдары 
«Шапағат» ЖШС 200-250 

гек тар көлемінде күріш 
егіп, 2004-2014 жылдары 
«Шағырай» шаруа қожалығы 
мен «Қызылорда Агросервис» 
ЖШС күріш егісінің көлемін 
500-550 гектарға дейін жеткізіп, 
кей жылдары 20 мың центнердің 
үстінде Сыр салысын қамбаға 
құйып отырды. 2015 жылдан 
бастап шаруашылық «Ақжарма 
и К» серіктестігі қарамағында 
жұмыс істеуге көшті. «Аңла-
мас» каналы шаруа қожа-
лықтарының дамуына қо сымша 
леп берді, бүгінгі күндері 
«Байнұр», «Гүлжайна» шаруа 
қожалықтары табысын еселеп 
отыр.

Шаруашылықтағы егіс 
көлемінің артуына байла-
нысты «Жаңадария» кана лы-
ның арнасында қалып ты су 
деңгейінің болуы іңкәр  дария-
лықтарға  Қызыл құм ішін те-
реңдей игеруге мүм кіндік 
берді. Ауыл тұрғын дарының 
көкөніс-бақша лы ғына су бере-
тін «Ақтам» каналының жанама 
арнасы тазаланып, 2012-
2013 жылдары осы арнаны 
Қызылқұм ішіне дейін созуға 
қомақты қаржы бөлініп, тың 
жерлерге түрен салынды.

Осы ауылдан шыққан 
азаматтардың біразы қалада 
тұрып жатса да көктем шыға 
Іңкәрдарияны бетке алып, бала-
шаға ризық-берекесі үшін егін 
егуді машыққа айналдырған. 
Бүгінгі күндері «Ақтам» 
каналы бойының өзінде 250-
300 гектардай бақшалық егі-
леді. Күзді күндері қала тұр-
ғындары тарапынан Іңкәр дария 
ауылының бақша өнімдеріне 
ерекше сұраныс болатынын 
жұрт жақсы біледі. Іңкәрдария 
бақша өнімдерінің тұрақты 
нарықтық ортасы қалыптасқан, 
күз түсе қауын-қарбыз тие-
ген алып жүк көліктері 
шетел асып жатады. Бірнеше 
жылдан бері ауылдың қауын-
қарбызы елордада өтетін облыс 
жәрмеңкесіне де қатысып 
келеді.

Қазіргі күні ауыл бейнесі 
өзгеріп, тұрғындар көне үй-
лерінің орнына қызыл қыш-
тан өрілген әсем үйлер тұр-
ғызуда. Әр үйге су құбыры 
кіргізіліп,  есептегіш құрал-
дары қондырылған. Ауыл 
орта лығына «Beeline», «Kcell» 
байланыс желілерінің тарату 
қондырғысы орнатылған. 2013 
жылы жаңа ауылдық емхана 
үйі, 2014 жылы әкімшілік үйі 
пайдалануға берілді. 2015 
жылы Іңкәрдария ауылының 
құрылғанына 50 жылдығына 
орай 150 орындық мәдениет 
үйі бой көтеріп, ауылдың бір-
неше көшесі асфальтталды. 
Іңкәрдария ауылының қазіргі 
жағ дайына көрші-көлемі қы-
зыға қарайды.

Мұның бәрі – елдің береке-
бірлігінің айғағы. Бүгінде 
сонау 1997-1999 жылдардың 
қиыншылығы артта қалды, 
елдің жылдан-жылға табысы 
тасып келеді. Алайда, еңбек 
қадірін білетін ағайын осы 
ауыл еңсесінің тіктелуіне 
тікелей себепкер болған Әріп 
Битілеуұлының басшылық 
біліктілігін, адами қасиеттерін 
аузынан тастамайды. 

Қасым ШӘУКЕНБАЕВ,
еңбек ардагері

«АҢЛАМАС» АРНАСЫНДА 
АҒЫСТАҒАН ШУАҚ

Бір тәулікте тіркелген 318 
жағдайдың 177-сі – симп томды, 
141-і – симптомсыз. Анықтал-
ғандардың 60-ы инфекциялық 
стационарда, 258-і үй жағдайында 
бақылауда. Облыс бойынша 
инфекциялық стационарда 158 
науқас, реанимациялық төсек-

орында 8 науқас ем қабылдауда.
14 қаңтарда коронавирус 

инфек циясынан 8 науқас емде-
ліп шықты. Жалпы емделіп шық-
қандар саны – 18981, яғни,  93%. 

Коронавирус инфекциясы 
анық талған азаматтармен бай ла-
ныс тағы 56729 адамның 53981-і 

тікелей, 2748-і ықтимал қарым-
қатынаста болған.

Зертханаларға 1248 сынама 
тапсырылып, тексерілген. Қалдық 
тест саны – 33443. Жалпы 
эпидмаусым басталғалы бері 
589954 сынама алынған.

Ал 14 қаңтардағы Қазақстан 
өңірлеріндегі эпидемиологиялық 
ахуалды бағалау матрицасы 
бойынша «қызыл» аймақта  Нұр-
Сұлтан, Алматы, Шымкент 
қалалары, Атырау, Ақтөбе, 
Ақмола, Батыс Қазақстан, 
Маңғыстау, Қарағанды, Қызыл-
орда, Павлодар облыстары 

тұр. «Сары» аймақта  Алматы, 
Жамбыл, Қостанай облыстары 
орналасса, Түркістан, Солтүстік 
Қазақстан, Шығыс Қазақстан 
облыстары «жасыл» аймақта. 
Коронавирус инфекциясын 
жұқ тырған 10 418 жағдай тір-
келді. Осы орайда мамандар 
тұрғындарға сақтық шараларын 
қатаң сақтауды, вакцина салдыру 
қажеттігін ескертуде. Сонымен 
қатар, көпшілік орындарға 
бармауға шақырады.  

«СБ» ақпарат

Қызылорда «қызыл» аймақта
Бейсенбіден бері өңір коронавирустан «қызыл» аймақта 

тұр. 14 қаңтардағы мәлімет бойынша бір тәулікте 318 жағдай 
тіркелді. Мұны мамандар антирекордтық көрсеткіш деп 
атауда.  Ал жаңа жылдың 13 күнінде жалпы 911 адамнан 
ауру анықталған. Осылайша 2020 жылдан бері коронавирус 
инфекциясымен  тіркелген науқастар саны  20 345-ке жетіп 
отыр.

«Елу жылда – ел жаңа» дегендей, Сырдария ау да-
нындағы Іңкәрдария ауылының елу жылдық торқалы 
тойы үстінде өткенге көз салып, елмен бірге өзім куә 
болған оқиғалар ойға оралып отыр. 

Қиыншылығы мол малшы ауылдың егін саласындағы 
тіршілігі кеңес кезінің өзінде аяқсу тапшылығынан кеге-
жеулеп дами алмағаны рас. Тек сусорғылар арқылы егін 
егудің шығыны шашетектен болды.
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Көшеней жыраулықтың 
жығылған жалауын қайта 
желбіретіп еді.  Бүгінде оның 
есімі жыр елінің төл өнерін тағы 
бір биікке көтергендей көрінеді 
маған. Қорқыт бабамыздан ба-
стау алған жыр бұлағының 
арнасы кеңіп, жұртымыздың 
жүрегіндегі күмбіріне күмбір 
ұласты. Күміс көмейлі өнер 
иелерінің мақамы Көшеней 
жыраудың үніне үн қосты.

Сыр бойында жыр тербеліп 
тұр. Тербелген жырмен бірге 
менің де қиялым алысқа бой ұрып, 
Көшеней ініммен тілдескендей 
болады. «Өзің білесің, мен сені 
танымайтын едім ғой. Көрген 
де емеспін. Үнтаспаға түскен 
даусыңды естіп таңғалатынмын. 
Шы нымен-ақ осындай құдіретті 
үн бар ма екен?!» деп...

Ғажапсың ғой, інім. Төгілте 
жырлап, құйындата термелетіп, 
дүниені даусыңның кеңдігімен, 
толықтығымен, мақамды нә шіне 
келтіре жеткізе біл уіңмен жаны-
мызды қоса тербеп кететініңді 
білмей де қалатын едік-ау.

Кейде өзіммен-өзім жабы-
ғып отырғанда сені тыңдағанды 
ұнатам. Иә, баяулатып бастап, 
тыңдаған сайын даусыңды 
көтеріп, бүкіл кеңістікті сенің 
үнің ғана жайлап алған кезде 
мен өзімді таба алмай қала-
тын мын. Дүниеде тек сенің 
даусың, сенің үнің. Қоңыр 
дауыстың үн тазалығымен, сөз 
шындығымен, мақамның келісті 
қайырымымен, шабыт екпінінің 
дауыс ырғағында толық шығатын 
әсерлілігімен дүниені жайлап, 
өзімді бір түйіршік көріп, сені 
зор санайтын кезім жиі болатын.

Иә, сен ғажапсың ғой... Үнің 
де, даусың да ғажап. Әлі сол 
қалпы. Өз биігіңде тұрып қалған 
қалпың... Әттең өзің ғана 
жоқсың. Бізбен бірге үнің ғана. 
Ғажап үнің... Ғажап даусың...

Өзің демекші, өзіңмен қалай 
танысқанымды айтып берейін 
бе? Ол да бір ғажап кездесу еді 
ғой, есіңде ме?

Қыс еді. Сол күні Мәскеу 
аспаны қою айран түске еніп, 
жапырақтап жауған қар төмен 
түскісі келмей, ақырын да на-
здана қозғалып, асфальт бетін 
мақта-мамыққа айналдырып 
жатты. Жаңа ғана В.Маяковский 
атындағы  театрдан шыға бере 
мынау әсем көріністі тамашалай 
түсіп, мақта-мамықты нығыздап 
басқым келмей ақырын ғана 
қозғалып, сол көшеде жалғыз 
қазақ келе жаттым. Ешкім мені 
білмейді, ешкіммен мен де та-
ныс емеспін. Қарсы келген адам 
жүздері жылт етіп бір көрініп, 
сол сәтте-ақ ұмытылып, енді 
қайтып көрінбейтін барсакелме-
ске қарай жоғалып жатты. Қарды 
қызықтап келе жатсам, ол да 
жапалағымен бетіме қонып, ая-
лап еркелеткісі келе ме-ау... Оған 
жылуымды сыйлағым келіп, жо-
лына алақанымды тоссам, қар 
боп қонып, тамшы боп мөлдірей 
қалады.

Көкірегіме ерекше бір үн 
қонғандай... Не үн екені де 
белгісіз. Бір қалыпқа түсірейін 
десем, ұстатпайды. Бірақ оны 
қыстамадым. Соның баяу 
ырғағына елітіп, ілгері жүріп ке-
лем.

Адамдар. Жүздер. Түсі ніксіз 
тілдер. Күлкілер. Міне, тағы 
біреуі. Ол өтіп кетті. Тоқта!.. 
Тоқта!

Мен тұрып қалдым. 
Бұрылмастан «Қазақ емес пісің?» 
дегенім есімде.

«А?» - деді бір дауыс: – Аға 
не дедіңіз?

Мен енді ғана бұрылдым.

– Қазақ емеспісің?
– Қазақпын.
Көздерің ерекше еді ғой 

сенің. Бірден жылыұшырап, ұлпа 
қардың арасынан ұшқын шашып, 
маған қарап қалыпсың.

– Қайдансың?
– Қызылордаданмын.
– Қойшы...
– Шын, аға! Өзіңіз?
– Қызылордаданмын.
Енді сенің көзің жаңағыдан 

да ашылып, қуанышың жүзіңе 
қызылшырайлы нұр төгіп, тез-
тез басып, маған қарай жүрдің.

– Шын ба, аға?
Мен жауаптың орнына 

күлімсіреген болуым керек, сен 
аппақ тісіңді көрсете аузыңды 
ашып күліп жібердің.  Бірін-бірі 
танымайтын екі қазақ Мәскеу 
көшесінде ағылып жатқан адам 
нөпіріне көңіл де бөлмей, іздеу 
салған туысын жаңа тапқандай 
бір-бірімізге қарап тұрмыз.

– Ассалаумағалейкүм, аға!
Сен құшағыңды жая ұмтыл-

дың. Мен де  екі қолымды айқара 
ашып сені – осы бір сүйкімді 
жігітті бауырыма тартқаным 
есімде.

Біз осылай танысып едік.
Есіңде ме, Көшеней?

*** 
Сен ойыншыл едің.
Бірнәрселерді ойлап тау-

ып, оны құбылтып іске асыруға 
құмартынсың. Сцеранийін 
жа зып, режиссурасын жа-
сап, орындаушы да өзің бола-
тынсың. Әлі есімде, сен бір 
күні мені жатақханаңа шақыр-
дың. Молдован жігіті екеуің 
тұрады екенсіңдер. Бөлменің екі 
жағында екі төсек, ортаға стол 
қойылған, үстінде бой дақтар 
дайындаған тағам түр лері. Сенің 
даусыңды естуге құмартып кел-
гем. Мені төрге жайғастырып, 
өздерің төсекке қонжидыңдар, 
сосын қолыңды жайып бата 
сұрадың:

– Аға, әуелі дәмнен ауыз 
тиейік, сосын әнді де көрерміз, – 
дедің.

Қасыңдағы досыңды да 
үйретіп қойғансың ба, ол да 
қолын көтерді. Ол кезде бата 
беріп үйренбеген едік, бірнәрсе 
деп айтқан болдым. Сен 
жалғастырып:

– Дәм жұғымды болсын, ас 
сіңімді болсын, дастарқан көлдей 
болсын, үсті ырзыққа толсын, 
ниетіміз кең болсын, бүгінгі 
мынау дастархандағы дәм бізге 
жем болсын, – деп шұбырта 
жөнелдің. Сенің тақпағыңа 
күліп жібере жаздап, дегенмен 
көзімізді тырнап ашқалы бері 
бата тыңдап қалған басымыз бар, 
өзімді әзер тоқтаттым.

– Аға! – дедің сосын сен, – 
бүгін ешнәрсенің реті болмай 
тұр, ақтан мынау айран ғана, 
бұған қалай қарайсыз?

Мен күмілжіңкіреп:
– Оған қалай қарайтыны 

бар? – деп досыңа қарадым, ол 
көзін саған қадады, ал сен маған 
бұрылып: 

– Байқаймын, аққа онша 
зауқыңыз жоқ, онда әңгімені 
қызылдан бастайық, – дедің 
де, досыңа бұрылып ең, екеуің 

де еңкейіп, қос қолдарыңды 
төсектің астына тығып жіберіп, 
екі-екіден төрт шиша су жаңа 
молдован шараптарын суырып 
алып, үстел үстіне сарт-сарт қоя 
салдыңдар. Тура спектакльдегі 
мизансценадай ұтымды әрекет, 
ойнақы сөз, ойласқандай 
үйлесімді қимылға бәріміз де 
мәз болып күліп алдық та, әдемі 
бір отырысты бастап кеттік. 
Сөйтсем досыңның ағасы 
Молдавияда вино заводының 
басшысының біреуі екен де, сол 
сендерге Мәскеуге келе жатып 
екі-үш жәшік базарлық ала кел-
ген екен ғой. Сен досыңа айтып, 
алыстан келген дәмнен ауыз 
тисін деп мені шақырған екенсің.

Досың да өзің сияқты қолы 
ашық, кеңпейілдің өзі екен. Ал 
сен болсаң біреудің қажеттілігіне 
барыңды беріп, өзің аш жүруге 
пейіл жансың ғой, айналайын. 
Білем ғой сені.

***
Сол жолы сені арман-

сыз тыңдаған едім. Есеп бер-
уің бе еді?  Жоқ әлде жыл 
қорытындысы ма? Әйтеуір 
оқитын жеріңде жыр айтады 
екенсің. Мені соған  шақырдың. 

Ұстаздар, ортасында же-
текшің – Нелли Викторовна 
Кидайш-Покровская, өңкей 
ғұламалар, профессорлар. Біз-
ге жылыұшырағаны Халық  
Гүсейноғлы Короглы болды. 
Шақырылған кісілерге жөн 
сілтеп, орналастырып, «ал, 
жігіттер, қазір Көшеней жыр 
айтқанда қолдап отырайық»  деп 
қойды.

Бәрі жиналып болды-ау де-
ген кезде шықтың. Еш кімге көз 
салмай ортаға қой ған орындыққа 
жай ғас тың. Профессордың 
ассис тенті болар, сен туралы 
түсініктеме беріп, орындай-
тын шығармаларыңды атап 
өтті. Оның  қысқа кіріспесінен 
соң бәріміз де үнсіз қалдық. 
Жиналған жеріміз үлкендеу ау-
дитория екен, бірақ тыныштық 
тез орнады. Бір уақ сен де ойға 
кеткендей қимылсыз қалдың.

Сосын барып саусақтарың 
ауыр көтеріліп домбыраның 

ішегіне тиісімен-ақ таныс та бей-
таныс үн тыныштықты бұзып, 
бос кеңістікке еркін тарап, 
бәрімізді өзгеше бір күйге бөлеп, 
көңілімізді елітіп, көкірегімізге 
нұр құйғандай болды. Сен тер-
мелеткен де жоқсың, жырды да 
бастамадың, домбыраңды жаңа 
ғана көргендей, перне лерді  
мығымдап басқан сол қолыңның 
саусақтарының қимы лынан көз 
алмай күйбас тар ма, домбыра-
мен табысу әуені ме, бөлек бір 
қайы рымды тартып кеттің. Дом-
быра әсіресе, Мәскеуде ерекше 
естіледі екен. Ауылда күнделікті 
тыңдап жүргендей емес, мына 
жерде мүлде бөлек. Өзгеше.

Көптен көрмеген   жақы ныңа 
сағынысып жолық қандай, ұмыт 
болған бауы рыңмен қайта табы-
сып, құшағыңа алғандай әсерде 
қалады екенсің. Иә, сен осы-
лайша аудиторияны домбыра 
үніне елітіп, отырған кісілердің 
көпшілігіне бейтаныс әуенмен 
сусындатып, бір серпілтіп 
алдың. Қоңыр күй жұртты баяу 
тербете түсіп, ақырын ғана 
тоқтады.

Сен сонда ғана басыңды 
көтеріп, жан-жағыңа қарап, 
күлімсіреген болдың. Деген-
мен байқаймын, есеп беру де-
ген бәленің салмағы ауыр ма, 
ақжарқын ашық көңіліңнің ізі 
де байқалмайды, қиналыңқырап 
отырсың. Көп үзіліс жасауға 
уақыт тар, термені бастап кетіп 
ең, әй бірақ көсіле алмай, қысқа 
қайырып, қысқа қайырып, 
соңғы қайырымға келгенде де 
даусыңды еркін босата алмай, 
иірімдерін де толық жеткізбей, 
жылдам тоқтадың.  

Халық Гүсейноғлы бізге 
бұрылып:

– Ау, жігіттер-ау, неғып 
үнсіз қалдыңдар! Кеу-кеулеп 
жыршыны көтермейсіңдер ме? 
Дәстүр қайда, дәстүр? – деп 
кейіп алды да, өзі:

– Көшеней шырқа! Қы-
сылма! Ауылыңда қалай шыр-
қасаң, бұл жерде де солай 
шырқа! Қайта мықтап айт! – 
деді-ау. 

Әзербайжанша айтқан 
сөзден түсінгенім осы болды.

Отырған жеріміз ресми 
ғимарат болғасын қысылған 
отырған жайымыз бар еді, 
Халық ағамыздың сөзі қамшы 
болды ма, сен домбыраны 
қағысымен біз де әлімізше:

– Қысылма, Көшеней! 
Кәнекей! Ата-баба аруағы 
қолдасын! Беу, деген-ай! Ой, 
пәлі-ай! – деп дауыс көтеріп 
қалдық. Халық аға мен 
біздің қиқуымыз саған дем 
берді ме, үнің енді басқаша 
шықты. Даусыңда еркіндік 
сезіле бас тады. Бойыңды 
құрыстырған қорқыныш та 
сейіліп, саусақтарың, қолдарың 
еркін қимылдап, көздеріңді 
пернеден көтеріп, терменің 
мақамына, мәтініне бұрып 
сөйлей бастадың. Тыңдап 
отырған қауыммен тілдесе 
бастадың. Маңдайыңнан шып-
шып шыққан моншақтарды 

көріп, біз де қысқан тақымды 
босатып, соңғы қайырымға 
келгенде даусымызды жарқын-
жарқын шығарып, киіз үйдің 
түндігін желпілдеткендей үнің-
ді көтеріп алып кеттік. Тағы екі-
үш термені орындадың.

Сосын сәл үзіліс жаса дың. 
Орамалыңды алып, маң да-
йыңды сүрттің. Ақырын ғана 
дом быраңды сипап өттің. Со-
сын отырған орындығыңның 
мықтылығын тексергің кел-
гендей қозғалақтап, тіпті қанат 
бітсе, қазір ұшып кетердей 
бойыңды тіктеп, ерекше күйге 
ене бастадың. Жаңа ғана терме-
леп отырған бәкене Көшеней – 
сен, бірте-бірте өсіп, жонданып, 
көз алдымызда тұлғаланып, 
жай ғана жыршы кейпіңнен 
көтеріліп, арқалы жырау 
қалпына биіктедің.

Сол биігіңде сен «Көр ұғлы» 
жырын бастадың. Жаңылмасам, 
өз атаңның ңұсқасы. Жырдың 
басын төменгі қоңыр дауыспен 
асықпай зор екпінмен гөй-
гөйлеттің-ау. Мына зор үннен 
ыққандай біз кеу-кеуімізді де 
ұмытып, мүлде үнсіз қалдық.

Кеңістікте Көшенейдің дау-
сы ғана. Жыраудың мақсаты 
жыр мәтінін, мақамын жа-
нымен меңгеріп, сол ой мен 
сезімнен өрілген жырдың 
бар қасиетін тыңдаушының 
жүрегіне жететіндей етіп айта 
білу ғой. Міне, осы мақсат же-
телеген Көшеней жүрекжарды 
сезімін үніне құйып, жырдың 
әсерін қоюлата түсті. Ауди-
торияда отырған әрбір адам 
сенің жырыңды жеке-дара 
тыңдап бастағанымен, жы рың 
тыңдаушының көкірек құла-
ғына құйыла түскен сайын, 
екі ортада ортақ бір сана мен 
жанның тербелісі пайда бо-
лып, бәрі біркісідей даусыңа, 
мақамыңа, жыр мәтінін таза да 
төгілте жеткізіп отырған үніңе 
ұйып, бірте-бірте жырау мен 
тыңдаушы біркісідей жымда-
сып, қауымдасып кеткен сияқты 
боп көрінді маған. Бәрі бір 
құлаққа айналғандай.

Көшеней, сен де көсіле 
түстің. Қызылбастың ханы 
Шағдат болып ашуға бас-
тың, алпамса батыры Маһ-
рам бек болып ақырдың. 
Түрік пендерге жеткенде зор 
дыбы сың  жұмсарып, Ақыл 
ханды мақтадың, Раушанбекті 
сипат тағанда үніңмен бірге 
жүзің де жылып, онымен бізді 
туыс тырдың, ол тұтқынға 
түскенде біз де сенімен бірге 
мұңайып, пендешілік күй кеш-
кендей болдық.

Мені тағы бір сүйсіндірген 
– жыраудың домбырасы. Жыр 
басталғанда қос ішекті байып-
пен қағып отырған Көшеней 
Шағдат ханға көшкенде 
ішектерді батыра шертіп, 
домбыраның шанағын сатыр-
латып ала жөнелгенде, жау 
әскері бізге қарсы шауып келе 
жатқандай көрінді. Ал, Раушан-
бек пен Гәжденбек тұлпарды 
жаратып, «ел қайдасың?» деп 
тартып бергенде домбыра тағы 
да дүбірлеп кете ме дегем, 
жоқ, бұл жолы Көшенейдің сол 
қолының саусақтары аттың ша-
бысына ілескендей көз тоқтатып 
үлгірмейтін жыл дамдықпен 
жүгіріп, пернелерден естілер-
естілмес үн шығарып жатса, 
оң қолы көтеріліп шанақтың 
үстінде тұрады екен де, жырдың 
екпіндете төгілген мақамының 
ұтымды сәтінде ішекті бір 
қағып жіберіп, орнына қайта 
келеді екен. Осы қимыл арқылы 
қашқан екеудің жаны шыға 
қиналған қорқынышы мен 
қуғыншылардың атқа қамшы 
басқан қиқуы бізге дәлме-дәл 
жетіп жатты. Көрұғлының ең 
соңғы рет анасының қабіріне 
енгісі келіп зарланатын 
жерінде оң қолдың саусақтары 
домбыраның бір ғана ішегіне 
жабыса кетіп, ыңырси сызыла 
қалғанда құдды сәбидің жылаған 
даусы келді құлағымызға.

Иә, домбырасы мен Көше-
нейдің тұтастығы сондай, 
жыраудың жан дүниесіндегі 
құбылысты, оның дауыс ырға-
ғындағы нәзік өзгеріс тердің 
иіріміне дейін Көшенейден де 
бұрын сезініп, тыңдаушыға 
жыраудан бұрын жеткізуге 
ұмтылған домбыра бізге екінші 
Көшенейдей әсер етті.

Иә, сен сол күні жыраудың 
кім екенін бізге жақсы 
ұқтырдың. Ол жай жыршы емес 
екен, дала үнін, дала қасиетін 

өз бойына жинақтаған үлкен 
ғұлама екен. Ауыр тағдырлы 
жанның бүкіл қасіретін көтере 
білетін жанашыр бауыр екен. 
Және осының бәрін сен салқын 
санамен, әдемі ғана дауыспен 
емес, жүрегінді қан жылата 
отырып, зор сезімге берілген 
үннің жанкешті тербелісімен 
жеткізе білдің.  Жырды айта 
отырып, сен орындаушы ак-
тер да болдың, жыр мәтінін 
көз алдымызда қайта тудырып 
отырған авторы да болдың, 
жаттанды мақамды қайталаған 
жоқсың, сол мақамды бүгін, 
қазір, міне біздің көз алдымыз-
да өзіңнің үнің арқылы тудырып 
отырған сазгер-композитор да 
болдың. Әрбір көрініске өзінше 
үн, ырғақ, ритм қосып, бірде 
жеделдете, термелете жөнеліп, 
бірде баяу латып, мәтіннің әрбір 
сөзін нақтылай айтып, жырды 
мың құбылта жырлап, сол жолы 
сен жыраулық қасиеттің бар 
сиқырын меңгерген өнер иесі 
екеніңді таныттың. 

Әсіресе Күләйім мен 
Ақанайдың зары маған қатты 
әсер етті. Күләйімді жырлағанда 
Көшеней, сен өзіңді зорға ұстап, 
көзіңе жас төгілейін, төгілейін 
деп тұрды да, Ақанайдың за-
рына келгенде көз жасыңды 
тыя алмай қалдың, тіпті тыйғың 
келмеді де, өмірмен қоштасып, 
өлім алдындағы аласұрған 
жанның бар қайғысын түгел 
көз алдымызға жанды сурет-
тей алып келдің емес пе? Біз 
сенімен бірге көз жасымызды 
төгіп,  сенімен бірге Ақанайдың 
зарын зарлап кеттік емес пе? 

Күміс көмей десе, шын күміс 
көмей едің ғой, інім...

Жиын аяқталысымен мен 
кетіп қалдым. Үнің көкірегімде 
сайрап, дауысың құлағымда 
тұрып қалды. Көрұғлының та-
рихы көз алдымда жанды су-
реттей елес беріп, көпке дейін 
кетпей қойды.

Сол күні мен сенімен 
қоштаспадым.

Айырылып қалатынымды 
қайдан білейін?!

***
Маған сен туралы спектакль 

қой деседі.
Қиын нәрсе.
Пьеса жазылар. Декорация 

жасалар. Спектакльді сахнаға 
шығару мәселесін де бірнәрсе 
қылармыз.

Ал сен ше?
Сені қалай шығарам?
Сен болып жырлап, сен бо-

лып күйіп-жанып, сен болып 
өмір сүре алатын жанды қайдан 
табам?

Мен Нартай туралы екі спек-
такль сахналадым. Алғаш қысын 
«Нартай» деген атпен Оразбек 
Бодықов ағамыз жазды. Тәп-
тәуір музыкалық драма болды. 
Нартай бейнесін Қазақстанның  
еңбек  сіңірген артисі Тұрысжан 
Айнақұлов сомдады. Екінші 
шығарма – Әбділда Тәжібаев 
көкеміздің қолынан шыққан 
«Батыр мен ақын» атты туын-
ды. Ыбырай Жақаев пен Нартай 
ақын жайлы. Бұл жолы ақынды 
Нұрдәулет Тойбаев деген жас 
актер бейнеледі. Бәрі дұрыс, 
бәрі орнында. Драмалық си-
туа цияға, оқиғаға байланыс-
ты артистер бар жанын салып 
ойнап жүр, бірақ Нартай жоқ. 
Болмады. Өйткені тым болма-
са Нартайға ұқсап бағарлықтай 
жыр болған жоқ. Нартайдың  
әуені шықпады, оның мақам-
дары, дауыс иірімдері біздің 
сахнада еркін қалықтай алмады. 
Ал Нартайдың жаны, жүрегі, 
болмысы, табиғаты сол даусын-
да, үнінде, ырғағында жатқан 
жоқ па?!

Сенің ше?
Сосын да халықтың ал-

дында уәде беруін бергенмен, 
мен қорқа берем. Сахнадан бар 
сәніңмен өзің көрінбегесін ол 
қойылымның не қызығы бар? 
Солай емес пе?

***
Сенің ғұмырыңдай мен де 

әңгімемді қысқа қайырдым-ау...
Бірақ мен үшін сен тірісің, 

інім...
Елің үшін де Сен тірілердің 

қатарындасың.
Иә, Көшенейдің үні қаза-

ғымның көгінде тербеліп тұр.  

Хұсейін ӘМІР-ТЕМІР
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері,

Қызылорда облысының 
Құрметті азаматы

Көңілімдегі 
Көшеней

Бізге жеткен мәлімет бойынша 
олар сұйытылған газ, жанар-жағармай 
және дизель отыны бағаларына 
мемлекеттік реттеу енгізуден бөлек, 
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарлары бағаларына мемлекеттік 
реттеу енгізу, халық үшін реттелетін 
коммуналдық тарифтердің көте рі-
луіне мараторий енгізуді көздейді.

Нақты аймақтағы әлеуметтік-
экономикалық жағдайға қарай 
шешімді облыс әкімдері қабылдайды.

ҚР Табиғи монополиялар-
ды реттеу комитеті 2022 жылдың 
1 қаңтарында қолданыста қалған 
тариф терді атап көрсетті. 

«Қызылорда су жүйесі» МКК-ның 

сумен жабдықтау және суды бұру 
қызметтерінің тарифтері сәйкесінше 
тұрғындар үшін 1 текше метрге ҚҚС-
мен 44,92 теңге және 47,48 теңгені 
құрайды.

«Қызылорда жылуэлектр орта лы-
ғы» МКК бойынша жылу есептеу 
аспаптары жоқ тұрғындар үшін ҚҚС-
мен 1 шаршы метрге – 83,79 теңге 
болса, ал жылу есептеу аспаптары 
бар тұрғындарға ҚҚС-мен 1 ГКал-ға 
–  1517,88 теңгені құрады. Тозған, 
авариялық тұрғын үй-жайда, барак 
типті үйлерде тұратын тұрғындар 
үшін ҚҚС-мен 1 ГКал-ға – 2424,58 
теңге.

«Энергосервис» ЕЖШС қам-
тамасыз ететін электр  энергияның ор-
таша босату тарифі ҚҚС-мен 1 кВт.
сағатқа жеке тұлғалар үшін – 17,54 
теңгені, ал өзге тұтынушылар үшін – 
21,24 теңгені құрайды. 

Тұрғындар үшін сараланған тариф 
1 кВт. сағатқа ҚҚС-мен төмендегідей 
деңгейде қалыптасты: 1 деңгей – 
16,44 теңге, 2 деңгей – 21,04 теңге, 3 
деңгей – 26,31 теңге. 

Бұл ретте тұтынушылар 
тұтынылған электр энергиясы үшiн 
сараланған тариф бойынша немесе 
орташа босату тарифімен ақы төлеудi 
өзі таңдап шешуге құқылы екендігін 
назарға саламыз.

Аймақ тұрғындары 2022 жылы 
«көгілдір отынға» 1 текше метрге 
ҚҚС-мен 19,666 теңге төлейді. Бұл 
бұрынғы бағаны құрайды.

Аталған баға тауарлық газды 
көтерме саудада өткізудің шекті 
бағалары көтерілуін және тасымал-
дау тарифінің төмендетілгенін ескере 
отырып, 2021 жылдың 1 шілдесінен 
бастап тұрғындар үшін баға 5,9 про-
центке төмендетіліп, Табиғи моно-
полияларды реттеу комитетімен 
келісілген  болатын.

Коммуналдық қызметтердің 
тарифтері екінші жартыжылдыққа 
дейін өзгеріссіз қалады.

«СБ» ақпарат

КОММУНАЛДЫҚ ТАРИФТЕР ӨЗГЕРІССІЗ ҚАЛДЫ
Көпшілікке мәлім, Қазақстан Республикасының Президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаев атқарушы билікке коммуналдық тарифтердің 
көтерілуіне мораторий енгізуді міндеттеген болатын. Тарифтердің 
жай-жапсарына қатысты мәселеге қанығу үшін біз Табиғи 
монополияларды реттеу комитетінің облыс бойынша департаментіне 
хабарласқан едік. 
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– Уһ-һ-һ-һ!..
Демі біте жаздап, тұншығып 

барып, әзер деп аузынан жа-
лын атты. Кәдімгі ошақтан от 
үрлегендей барынша ыстық жа-
лын еді. Жанында біраз уақыттан 
бері жаны қалмай күзетіп отырған 
жақын сіңлісі Жұпар аһ ұра 
сөйлеп:

– Е, қайтсін-ай! Асқазанында 
тас қайнап жатыр екен-ау! – деген. 
Сол кезде әлде дауысты естіді, 
әлде ес жинағаны осы ма – бетін 
ақырын оңға бұрып, Жұпарға 
жасаураған жанарын бағыттады.

– Мен... мен сорладым ғой! 
Сорлап қалдым ғой, Жұпар-р... – 
Ыстық жас ыршып-ыршып кетті. 
Жаны шырылдағандай болып, 
барынша қиналыспен бой жинай 
түсіп, сосын еңіз-теңіз жылауға 
басты. Салалы саусақтарынан әл 
кете дір-дір етті. Бүкіл денесін өзі 
де билей алмай, бүлк-бүлкке ба-
сып, тыпыршып ала жөнелген.

– Ай, Жаратқан ием-ау, не 
жаздым! Не жазығым бар еді 
сенің алдыңда? Келіндік жолым-
ды кесірлікке шырмаған кезім 
бар ма? Аналық жолды арамдаған 
сәтім болып па? Кімнің... кімнің 
алдын орап, қай пендеңе қиянат 
жасап едім-м...Уһ-һ...

Жұпар оны сабырға шақы рып, 
қолын уқалап, денесін сипалап, 
тоқтау сөзін айта бастады.

– Алла басқа қиып салды, 
көтермеске не шара! Әуелден 
маңдайға жазылған тағдыры осы-
лай шығар! Лейтенант баланың 
өлшеулі өмірі-і...

Жамал көз жасын сілкіп 
жіберіп, сіңлісіне жалт қарады. 
Жалт қарады да:

– Өлшеулі өмір дедің бе? – 
деген. – Ауырып не әлдеқалай 
сүрініп кетіп, өз ажалынан өлсе, 
мен де тағдыры болар деп тоқтам 
іздер ем. Бұл не? Бұл қандай 
тағдырға жатады екен, а? Бұлдыр 
ғой. Тұман ғой арғы жағы... 
Жақын арада сейілмейтін тұман...

Сіңлісі ернін тістеп ала қойды. 
Артықтау айтып жіберді ме? Неге 
ғана сол өлшеулі өмір деген со-
пайма сөз тілінің ұшынан лып ете 
қалып еді? Айтқысы да жоқ еді, 
қалайша шығып кетті аузынан! 
Енді не дерін білмей, қипақтаған 
күймен, апайына:

– Сабырға келші! Сабыр 
сақташы! – деумен әзер-әзер 
шектелді.

***
Жамал осы әулетке келін боп, 

ақ табалдырығын атта ған күннің 
бірінде өз енесі оңашалықты пай-
даланып өмір бойы есінен кетпес 
бір әңгіме айтқаны бар-ды. Сол 
сөзі жүрек қалтасында жансерігі 
боп, сазарып жатып алды. Қай кез-
де де еріксіз жаңғырып, есіне түсе 
беретін. Енесі былай деген.

– Қызым, бір кездері бұл 
әулеттің бағы да, тағы да ешкімнен 
кем болмаған, – деп бастады. – 
Алайда есіңе мықтап ұстар бір 
жағдаят – жақсы әулеттің тамы-
ры тереңге жайылып жатса да, 
бүгінгі жапырағы селдір, бұтағы 
босаң. Сосын да тағдырдың 
қатты желінен, суық боранынан 
қорқулы. Әбден сескенулі. Үсіп 
кете ме, ұшып кете ме деп алаң. 
Тап осы уәжді баяғыда мына 
құтты табалдырықты аттағанда 
марқұм енем маған айтып еді, енді 
саған да соны мен уәждеп отыр-
мын, қарағым...

Ол кезде жас еді, уылжып 
тұрған шағы-тын. Оның үстіне 
бөгде үйге орамал байлап кіргені 
әзірде ғана, ойы шашырап отырып, 
сөз астарына аса мән бермепті. 
Кейінірек, уақыт өте келе, ене уа-
йымын да, әулет қорқынышын да 
жүрек жанарымен сезіне түскен. 
Атасы ертерек мәңгі мекеніне 
бет түзеп кетіпті. Орталарындағы 
жалғыз ұл – осы Алау екен. Алау 
екеуі А. қаласында, жоғары оқу 
орнында оқып жүріп танысты, ә 
дегеннен жүрекпен ұғысты, тез-ақ 
бауыр басты. Тіпті кейбір студент-
тер секілді бір-бірін ұзақ сынаған 
жоқ, бірі үшін бірі жаралғандай, 
татулық деген түсінік туын 
қатарласа көтеріп алып еді...

Алау бір қарағанда барынша 
салмақты, мінезі ауыр, көп сөзге 
жоқ жігіт сияқтанатын. Алайда, 
оның жеңіл әзілге жылдам, шым-
шып алар бірқақпай мысқылға аса 
шебер екенін Жамал өзгелерден 
бұрын байқады. Біреулердің сырт 
бейнесін суреттеп отырып, оған 
дәл келетін қосарлы есім таба 
қоятыны таңғаларлық. Қоянкүлкі 
дегенді Алаудың аузынан естіді. 
Оны тыңқ-тыңқ етіп күле беретін 
бір қызға арнап айтқан-ды. Тағы 
бір жігіт тамақ ішсе болды, 
тоқтаусыз кекіре беретін, оған 
Әупілдек деп ат бергенде, Жамал 
еріксіз күлкіге көміліп алғаны бар 
еді. Бұндай еріксіз күлкі шақырар 
қою қалжыңдарды қайдан ой-
лап таба береді десе, өзінің туған 
ауы лы шетінен қалжыңбас болып 
келеді екен. Оны да кейінірек 
байқаған. Ол аз десең, Алаудың 
даусы әдемі де құлаққа жағымды. 
Соған орай өзі ғана шырқайтын 
бір-екі әні де бар. Әсіресе, ол мы-
надай әнді көбірек айтатын.

– Біз бақытты екенбіз, 
жан-жарығым,

Шаттық әнін жасырып, 
тыңда күнім!

Сен сыйлашы ып-ыстық 
ерініңді,

Мен сыйлайын өзіңе 
Алма гүлін!

Сөйтіп жақсы достықты 
жалғастырып, жастықтың тәтті 
күндерін бастан өткеріп жүрген 
шақта, бұл да тағдыр ма, А. 
қаласында аяқ астынан дүбірлі 
дүмпу орын алды. Қала жас-
тары дүрлігіп орталық алаңға 

шықты. Бейбіт шеру деді әуелде. 
Жоғарыдағылардың жасаған сая-
си шешімімен келіспей, оларға 
қояр талабы бар екен. Билік 
басына басқа ұлт өкілі келіп 
отырғанына наразылық жасап, 
барлық жоғары оқу орындарынан 
жас жеткіншектер осында ағылған 
сәт. Талап біреу-ақ: қазақты қазақ 
халқының өз өкілі басқаруы ке-
рек! Ол күндері қалада қақаған 
аязды қыс болатын. Күн райы 
аса қолайсыз. Жамал тумысынан 
тоңғақ, сосын да суық күндері 
тысқа аз шығатын. Есесіне Алауда 
тыным жоқ, ең болмағанда бір рет 
екі көше айналып жүгіріп келмесе, 
көңілі қоңылтақсып тұрады. Сол 
әдетін айта отырып, Жамал «егер 
екеуміз бас қоса қалсақ, қалай 
өмір сүрер екенбіз» деп қағытса, 
Алау дереу жауап қатып «ол 
кезде мен сенің дегеніңе көніп, 
қарамағыңа көшпеймін бе» деп, 
уәжден жеңіп кететін. Алаңда жас-
тар тобы жиналып жатыр дегенді 
естіген соң-ақ Алаудың дегбірі 
қашты. Жатақханаға сыймай 
кетті. «Мен сол жаққа бармасам 
болмайды» деп, Жамалды да ертіп 
кетпекші болған. Жамал күннің 
тым суық екенін айтып, жатақхана 
бөлмесінде қалып қойып еді. 
Ал, артынша... қанды қырғын 
басталып жүре берді. Бейбіт 
шерудің соңғы жағында қаны 
бұзық бұзақылар мен бүлікшілер 
киліккен десті. Соларды ұстау ай-
ласына жалғасып кетіпті. Бұның 
ұзынқұлақ әңгімелерден түсінгені 
осы ғана. Алаңдағы жастардың 
көбісі таяққа жығылды, ауыр 
жарақат алды. Өмірмен тосын 
қоштасқандары да, қыршынынан 
қиылғандар да баршылық.

Сол дүмпулі күндері Алау 
да қызыл жағалылардың қолына 
түсіп, екі-үш күн тас бөлмеде 
қамауда жатып шықты. Әйтеуір 
бірақ аман-сау босап келді. Дені 
-басы сау еді. «Маған ештеңе 
болған жоқ» деп, жаны қалмай 
бәйектенген Жамалды сендірген 
де. Алайда арада біршама уақыт 
өткенде көзі нашарлай баста-
ды, басы ауыратынды шығарды. 
Кей күндері ұйықтай алмай, түні 
бойы есік алдында сенделіп жүріп 
алатын. Осы уақытта оқу жылы 
да аяқталып келе жатқан. Дип-
лом қорғайтын кез де тақаған. 
Бұған дейін өте жақсы оқып кел-
ген Алау соңғы емтиханды әзер 
деп, қанағаттанарлық бағамен 
аяқтады. Үздік диплом алған Жа-
мал қуанышы қойнына сыймай, 
мақтанышын сездіріп:

– Міне, менің бүгінгі жеткен 
жетістігім! – деп, Алауға еркелей 
тіл қатқанда, ол бұрынғыша айма-
лау орнына аса бір көңілсіздікпен 
жауап сөзін айтты.

– Енді мені бұрынғыдай шын 
көңілмен ұнатпайтын шығарсың! 
– деді. – Сен оқуды үздік аяқтаған 
мамансың, ал мен дімкәс, аурушаң 
жанмын...

Оның осы сөздерін естігенде 
Жамал еріксіз ызаға булығып, жа-
нарынан жас төге жылап жіберді. 
«Неге олай дейсің, біздің ішкі 
сертіміз қайда, мәңгі бірге бола-
мыз деген уәдеміз ше» деп, төгіле 
сөйлеп, солқылдап қоя берген. 
Сол кезде ғана сезімтал жүрегіне 
жылу кірді ме, Алау оны құшақтап 
өзіне тартты. Өзіне тартты да, ақ 
маңдайынан иіскеді...

***
Енесі байғұстың қаңбақша 

қалқып ұшып, қалбаң-қалбаң етіп 
жүгіргені әлі күнге есінде. Не деген 
елгезек жан, қандай жасандылығы 
жоқ Ана деп ойлап үлгерген-ді 
сол бір сәттерде. Жүріс-тұрысы 
мен мейірімді мінезіне орай бер-
ген алғашқы келіндік бағасы еді 
ол. Одан әріге тереңдеп баруға 
жастық өресі де, ой-талғамы да 
жетпей жатқан. Ең бастысы – 
іштей барынша бақытты бола-
тын. Алаумен тағдыр жарастыра 
алғанына мың тәуба деп, бақыттан 
басы айналған күндер ғой оның 
бәрі де. Ене одан кейін де өзгерген 
жоқ. Сол мейірімді, ыстық пейілін 
сақтап қалды. Келінге келін деп 
емес, қызындай мәпелеп қарады 
десе де болғандай. Екеуінің 
арасындағы сыйластық күн са-
нап бекіп, ай санап мығымдана 
түскен. Алайда... Жамалдың 
жанына аяздай болып батқан 
бітеу жара – сүйген жарының 
денсаулығы еді. Алау елге оралған 
соң, аз уақыт қызметке араласты 
да, кейінірек жүруінен жатуы 
көбейді. Күні бойы жастық умаж-
дап, жер бауырлайды да, түнде 
сыртқа шығып ұзақ жүріп алады. 
Мұнысы – бұрынғы студенттік 
шақтағы дене шынықтыру әдетіне 
ұқсамайды, бойына батпандап 
кірген ойжегіден азап шеккен 
бір хал еді. Бұны Жамал білмеді 
емес, білді. Сезбеді емес, сезді. 
Ішінен қан жыласа да, сыртына 
шығармай, енесінің қас-қабағын 
аңдыды. Міне, осындай күндердің 
бірінде енесі оңашалап алып, 
өзінің аманат сөзін қинала отырып 
жеткізген-ді...

«...Жақсы әулеттің тамыры 
тереңге жайылып жатса да, бүгінгі 
жапырағы селдір, бұтағы босаң...»

Жамал ене алдында басын иіп 
тұрып, әулет туын қандай қиын 
кез тап келсе де, егіліп-езілместен, 
ешқашан жығып алмауға қайрат 
қылатынын ант сөзіндей етіп ай-
тып еді.

Ол кісінің көкейіндегі бой 
қарыған аңызақ арман – Алау 
екеуінен бір шарана сүю болатын. 
Кішкене кешіксе де, Ана аңсары 
орындалды: тап қазақ елі өзінің 
еркіндік туын қолына ұстап, бар 
әлемге жар салып жатқан кезінде 
Жамал жарық дүниеге торсықтай 
ұл әкелді! Сол шақтағы енесінің 

бал-бұл жанған жүзін көрсеңіз 
ғой. Жер бетіндегі ең бақытты Әже 
тап өзі сияқты еді. Немересінің 
қасында айналшықтап, ешкімге 
түрін де көрсетпестен, тек өзі ғана 
бір уыс балғын ұлдың бет-жүзін 
аймалап бақты. Тіпті Алаудың 
өзінен де қызғанғандай болып:

–  Сен  кейін  көрерсің,   жө-
те ліп  қалып, ауыртып  қоярсың 
кішкентай құлыншағымды... – деп 
маңайлата бермеді. Жамал ененің 
осы сөзін артықтау көріп «апа-ау, 
Алау көңіліне алып қалады ғой, 
онсыз да жаны жаралы» дегеніне 
де мыңқ етпеді.

– Көреді! Ұл соныкі екені 
жалпақ әлемге әйгілі, несіне 
кіржие қалмақшы ол бала!..

Ұлдың атын да өзі атады. 
Жалын деп есімдеді. «Алауұлы 
Жалын батыр, міне, осы пер-
зент» деп желпіне сөйлеген сәті 
де бүгінгідей көз алдында қалып 
қойыпты.

Көп ұзамай енесі де атасы 
салған қайтпайтын қара сапардың 
қараңғылыққа бастар соқпақ жо-
лына қарай бет бұрды. Алау екеуі 
қосыла күңіренді, жаны сыздап, 
жылады, тағдырдың осынша 
қаттылығына налыды...

Өмір бірақ тоқтар ма! Өз 
кезегімен өтіп жатқан-ды.

Алау екеуі жас сәбиді орта-
ларына алып, бір мезет бақыттың 
буына мас болып, ыңылдап ән са-
латын. Сол баяғы ән! Студенттік 
кезде қосыла шырқап қоятын 
жеңіл әуен.

– Біз бақытты екенбіз, 
жан-жарығым,

Шаттық әнін жасырып, 
тыңда, күнім!

Сен сыйлашы ып-ыстық 
ерініңді,

Мен сыйлайын өзіңе
Алма гүлін!

Осы әнді де, әуенді де алды-
мен Алау бастап айтатын, Жамал 
оның аузынан естіп, бірте-бірте 
жаттап алған-ды. О, тоба, сол кез-
дерде ең болмаса бір рет те «осы-
ны шығарған кім» деп сұрамапты 
да. Сөз астарындағы «шаттық әнін 
жасырып, тыңда күнім» дегеніне 
де көп мән бермепті. Бәлкім, 
Алаудың өз сөзі, өз әні ме?

***
Жалын төрт жасқа шығатын 

жылы Алау да ескі кеселі меңдеп 
кетіп, аудандық аурухана па-
латасында көз жұмды. Сүйікті 
жарының соңғы сөзін жанында 
отырып тыңдап, ішінен ағыл-
тегіл жылады. Сырты бүтін боп 
отырып, жүрегінің сығымдап 
қысқанын да елең қылмады. Көз 
жасын онсыз да әл үстінде жатқан 
Алауға көрсеткісі келмеген. Алау 
соңғы рет бар күшін жиып, басын 
сәл көтерді де:

– Мен ұзамаспын! – деді. 
– Алаңда көрген азап пен тас 
бөлмеде жеген таяқ менің тәнімді 
ғана емес, жанымды да жаралап-
ты. Біраз жыл анашыма да, саған 
да сездірмей келіп ем, енді бо-
латын емес. Жасырар шамам да 
қалмай барады. Мен жеңіле баста-
дым...

Жамал осы жолы көз жасын 
тежей алмай, үнсіз егіліп барып:

– Алау, сен мықты едің ғой! 
Жеңесің! Жеңіп шықшы, бұл 
кеселді де... – деп ышқына айтқан. 
Күйеуі басын шайқады. Басын 
шайқады да:

– Бұл – менімен бетпе-бет 
келген жау емес, көзіме көрініп 
тұрған тажал емес. Ең қиыны – 
ол көзге көрінбес құбыжық, арқа 
жағымнан келіп, мені қайтсе де 
алып ұрғысы келетін кесапат, – 
деді де, қабағын түйе түсіп, па-
лата қабырғаларына қарай жанар 
жүгіртіп алып, сосын өз сөзін өзі 
әрі қарай жалғады.

– Енді тыңдап ал: мен бұл 
жалғаннан жазықсыз жәбір-
леніп, қиянат қамытын киіп, 
қатты қиналып өтсем де, артым-
да із бар; жолбарыс жүрек ұл 
қалдырып барам; ол халқымның 
тәй-тәй тәуелсіздігін алақанында 
шайқайтын, еркіндік жолына жай-
ма төсеген елдің есігін еш сес-
кенбей, қасқая ашатын хастұғыр 
ұрпақ; осы перзент ес біліп, азамат 
атанғанша өзіңе аманат; бетінен 
қақпай, қайсар етіп өсір; аман бол-
са, ол да біз секілді өзінің туған 
Отанын күміс теңгедей қадірлеп, 
қастерлей білер ер мінез еркек бо-
лар...

Осылай деді де, кішкене демін 
алып болып, қайтадан екі ауыз 
лебізін жеткізді:

– Оның есею кезеңі – қаймана 
қазақ үшін нағыз қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған заманға 
тап келсе деп ем...

Тағы да айтты:
– Ұлым мендей дімкәс адам 

жасай алмағанды жасап, жаны пәк 
өзіңдей тәубашыл жанды бақытты 
Ана ете алса ғой, шіркін!...

Бұдан кейін сөйлей алған жоқ. 
Тілі күрмелді...

***
Бұдан соңғы тіршілік дейтін 

титың өмірдің қай қиындығын 
айтып тауысар. Жесір қатын, жас 
бала... Ағайын қайда, туыс қайда? 
Отан қайда, орда қайда? Әркім өз 
бас қамымен қыбырлап жатқан 
мидай тіршілік. Кімге өкпе артар! 
Кімді кінараттар? Жо-жоқ, қандай 
ауыр күндер басынан аунап жат-
са да, Жамал тағдыр алдында тізе 
бүккен жоқ: таласты, тайталасты, 
жеңілмеу жолын іздеді. Әу баста 
жалғыз ұлы үшін балабақшаға 
тәрбиеші болып кіріп еді, сол күйі 
қалып қойды. Басқа жұмыс іздеп 
бас ауыртып жатпады.

Түн баласына жападан-жалғыз. 
Кейде Жалын еркелеп ойнап, көп 
уақыт ұйықтамай қоятыны бар. 
Сондайда, ес біле бастаған кезі 
ме, менің әкем қандай еді деп 
сұрап, мазасын алатын. «Әкең 
өте мықты, емендей берік, айтқан 
сөзінде тұратын бірбет болды. 
Ешкімнен тайсалған жоқ. Ешкімге 
жағдай айтып, бас имеді де. Бірақ, 
өз Отаны мен туған халқын жа-
нындай жақсы көрді. Қандай 
кемшілігі болса да, үлкен мақсат 
үшін кешіруге бармын дейтін...» 
деп, кешегі күндерді сағына есіне 
түсіретін. Бала бойында әкеге 
тартқан қайсарлық байқалып 
қалатын. «Мен де өскен соң, әкем 
сияқты Отанды қастерлеуші бо-
лам, оның мәртебесін аспандатпай 
тоқтамаймын...» деп, жанарынан 
жалын атып, жігерлене сөйлеп 
қалушы еді. Анасы не десін, 
арманыңа жет деп басынан сипап, 
мейірлене бетінен сүйетін. Содан 
кейін ғана Жалын тәтті ұйқыға 
бас қойып, пысылдап ұйықтап 
кететін. Ал, содан соң...

Қалжырап, мүжіле бастаған 
шағында марқұм енесінің айтқан 
бір ауыз аманат сөзі жігерлендірді. 
«Жақсы әулеттің тамыры тереңге 
жайылып жатса да, бүгінгі 
жапырағы селдір, бұтағы босаң...» 
Енді бірде есіне жан жары 
Алаудың көз жұма алдында әлсіз 
үнмен жүрек түкпіріндегі сырын 
төккен сәті түсе қалады. Оның 
даусы тап бүгінгідей құлағында 
шыңылдайды. «...Осы пер-
зент...өзінің туған Отанын күміс 
теңгедей қастерлей білер ер мінез 
еркек болар...»

Бойға қуат, ойға дәрмен бер-
ген – осы сөздер-ді.

...Бала өсе келе, расында да 
өте қайратты, батыл, отаншыл, 
ұлтшыл екенін әйгілей бастаған. 
Басқа оқуды қаламады, әскери 
салаға бейімделді. Анасының 
«өзге оңайлау бір мамандықты 
ойластырмадың ба» деген сауалы-
на да жауабы әзір болды.

– Апа, – деді батыл үнмен. 
– Менің Отаным әлі әлсіз, 
тәуелсіздігі тәй-тәй басқан 
баладай босаң. Оны еппен 
шынықтырып, аяғынан тік қойып, 
сонан соң ғана әлем елдерімен 
терезесін теңестіре алар болсақ 
керек. Дүние жүзінің баршасы да 
бізге бәрібір күдік көзімен қарап 
отыр, не шығара алады екен деп 
миықтай сөйлейді. Ендеше мен, 
тәуелсіздіктің құрдасы бола 
тұрып, сол тәуелсіздік жолында 
бар күшімді жұмсамасам, онда ер-
кек болып несіне тудым!

– Жарайды! – дейді Жамал 
баласын аймалай сөйлеп. – Елдің 
тәуелсіздігіне тұтқа болу үшін 
міндетті түрде әскери мамандыққа 
бару қажет пе? Жас адам қандай 
мамандықты таңдаса да, өз еліне 
пайдасын тигізе алмас па!

– Солайы солай! Бірақ, апа-
ау, бізге тап бүгінгі уақытта ел 
тыныштығы мен шекара бүтіндігі 
ауадай қымбат. Осы екі нәрсені 
сақтай алмасақ – бәрі де бу сияқты 
бос әңгіме.

Анасы баласымен көп даулас-
пады, ойын құптаған сыңай та-
нытты. Бірақ жан әлемінде өзгеше 
бір алаң орнап қалғандай еді. Ол 
қандай алаң – әзірге өзі де түсіне 
алмаған...

***
Қ. қаласында басталған бейбіт 

шерушілердің арасында аяқ 
астынан лаңкестер пайда бола 
кетіпті: бүлікшілердің мекемелер 
мен әскери бөлімшелерге шабу-
ылы жай оғындай бір-ақ сәтте 
бұрқ ете қалды. Жамал ол жа-
йынан елдің бәрінен де кеш білді. 
Бір таңғалғаны – осы неге ғана 
қарапайым халық бірдеңе талап 

етіп, шеруге шыға қалса, артын-
ша әлде ылаңкес, әлде содыр, әлде 
бүлікші қосарлана шыға келеді? 
Таңертең ұлына шәй беріп, 
ертелетіп жұмысына шығарып 
салған. Шәй үстінде аз-кем әңгіме 
де айтылды.

– Ұлым-ау! – деген. – Жасың 
болса, міне, отызға да келіп 
қалды. Қашан мына үйге ақ келін 
түсіресің?

Жалын ыстық шәйді сораптап 
алып, анасына еркелей:

– Тап бүгін-ақ алып келер ем! 
– деді. – Бірақ сізге ылайық келін 
кездестіре алмай жүрмін.

Анасы күліп:
– Апырмай, осы күні көшеге 

шықсаң қаптаған сұлу қыздар 
алдымызды кес-кестейді, ал 
солардың бірде-бірі сенің көзіңе 
ілінбеуі қызық! – деп жымия күлді. 
Жалын соңғы кеседегі шәйді ішіп 
алды да, анасының маңдайынан 
сүйді. Сосын айтты.

– Апа, мен іздеген бойжеткен 
оларға мүлде ұқсамайды. Олар 
– қала тәртібінде өскен, қазақы 
салт-дәстүрден ада, тіпті өз ана 
тіліне де шорқақ. Дәстүрі мен 
тілін қасиеттей алмаған қыздан 
қандай жақсы ана шығады деп 
ойлайсыз? Керек десеңіз айта-
йын – біздің халқымыздың талай 
ғасыр армандаған тәуелсіздігінің 
тамырына балта шабатын да сон-
дай өз тегінен алшақтай бастаған 
әйел заты! Біздің шаңыраққа ең 
ибалы, ең тәрбиелі қыз ғана келін 
болып табалдырық аттағанын 
қалаймын...

– Жамал осы жолы ұлының 
өте әділ, тіпті барынша ақылды 
уәж айтқанына риза болып, 
маңдайынан сүйді де:

– Жұмысың да өте жауапты. 
Аман болшы әйтеуір... – деген. 
Баласы есіктен шығып бара жатып 
елеусіз ғана:

– Апа, кешегі күні ана батыс 
жақтан бір дүмпу хабар жетті, 
халық газ бағасының шарықтап 
өсуіне наразы болып, бейбіт 
шеру мен алаңға шығыпты, – деді. 
– Соның екпіні бізге де ақырын 
жылжып, келіп қала ма деймін...

Сосын үйден шығып кеткен. 
Жамал әуелгіде аса мән бермесе 
де, артынан ой елегінен өткізіп 
тұрып, бойы дір-р ете қалғанын 
байқады.

«Халық көтерілді деді ме? 
Бейбіт шеру деді ме? Ойпырмай, 
халық дүрліксе, онда тектен-тек 
емес. Тек... қазақ елінің түкпір-
түкпірін өрттей шарпып кетіп, 
арасына баяғыдай арандатушы-
лар мен бүлікшілер араласып, сол 
содырларды ұстаймыз деп, еш 
жазығы жоқ бейбіт адамдар қанға 
боялмаса болғаны да...»

Содан кейін ұлы туралы ойлан-
ды. Әскери оқуын бітіріп болған 
соң, осы Қ. қаласына оралып, 
бір әскери бөлімшеге қызметке 
кіріскен-ді. Одан бері де бірнеше 
жыл өтіп барады. Өз айтуынша 
қазір кішкене бір бөлімшенің 
командирімін дейді. Әскери шені 
де біртіндеп өсіп жатыр екен: 
оны анықтап айтпаған соң, анасы 
түсінер ме? Бейбіт шеру бейбіт 
аяқталса екен деп іштей тілеу 
тіледі де, енді қайталап әлгінде 
ғана ұлымен болған келін туралы 
жылы әңгімені еске түсіріп, аз-
кем жымиды. «Ақылдым менің, 
қыз бала өз халқының дәстүрі 
мен тілін білмесе, ондай жаннан 
қандай ибалы келін шығады деді 
ме? Әлі сарыауыз бала болар 
десем, тереңнен-ақ ойлап жүр 
екен ғой бәрін де... Аман болшы, 
айналайыным-м...»

...Ал, түс ауа қалада пай-
да болған ылаңшылар мен 
бүлікшілердің билік ғима рат тары 
мен әскери бөлім шелерге шабуы-
лы жайлы суыт хабар сумаңдап, 
жер-жерге тарап  жатты...

***
– Тағдыр дедің бе? – деп, Жа-

мал тағы да жақын сіңлісі Жұпарға 
тіктене қарады. – Тағдыр деген 
бұлай болмайды ғой. Оңбаған 
бүлікшілер қайдан келді біздің 
тып-тыныш жатқан қалаға? Қару-
жарағын қалай өткізді? Әскери 
бөлімшеге не үшін шабуыл жаса-
ды? Айтшы, қане?

– Сабырға келші, апатай! – 
деп, Жұпар жалына сөйлеген. 
– Саған тым қатты күйзелуге 
болмайды. Онсыз да жарты күн 
ес-түссіз жаттың.

– Жан баламның жолында жа-
ным садақа! Ол әскери бөлімшені 
ғана қорғаған жоқ, қасқайып 
тұрып, бүкіл Отанын қорғамақ 
болды. Отан деген, түсінесің бе, 
ол – сен, мен, тағы да мыңдаған 
адамдар...

Жұпар жаны шыға үпелектеп, 
апатайына басу айтқансып:

– Білем! Сенің ұлың Жалын – 
нағыз ер! Ол Отанды шын сүюдің 
үлгісі! – деп сөз жорғалатып жа-
тыр еді, Жамал түтігіп кетіп:

– Отан! Отан үшін опат! Ал, 
сол Отаны тап бүгін бұл әулеттің 
басына түскен бақытсыздықты 
– ащы да ауыр халді білер ме? 
Түсінер ме? Асыл енемнің де, 
Алауымның да аманат-әңгімесі 
бүгіннен бастап әдірә! Соны 
білер бірің бар ма? Соны ұғар 
өкіметің бар ма? – деді де, тұтыға 
кемсеңдеді.

Сәлден соң барып, қайта ес 
жинағандай болып, еңсе тіктеді 
де, ащы күрсініспен былай деді:

– Кеше де, бүгін де кеспірлі 
бұралаңың мен кедір-бұдыр 
жолың бітпей қойды-ау, қазағым! 
Кеше де, бүгін де елі үшін 
жұлынын жұлып беруге даяр, 
бостандық жолында омырауын 
айқара ашып, алға ұмтылған айбоз 
азаматыңа пана бола алмадың-ау, 
қазағым! Енді ертеңің не болар? 
Біздің әулеттің кермек мұңына 
ұқсап бара жатқаны қалай? 
Ертеңің... неге тұмандана береді, 
апырмай-й!..

Жұпар ендігі жерде не дерін 
де білмей, орнынан тұрып кетіп, 
палата ішінде өң-сөлсіз ақырын 
адымдап жүріп алып еді. Кенет...
қалтасындағы ұялы телефоны 
безілдеп қоя бергені. Көтерді. 
Тыңдады.

– Әло, бұл кім?
Арғы жағынан өте таныс, 

жағымды үн естілді.
– Тәте! Жұпар тәте, бұл сіз бе?
– Мен! Мен ғой. Ал, сен... лей-

тенант бала-а...
– Иә, тәте! Аға лейтенантпын!
Көзіне ілез-демде ыстық 

жас кептеле қалып, не дерін де 
білместен:

– Айналдым сол ағадан! Аға 
бола бер, жаным-м... – деп кемсең 
еткен.

Арғы жағындағы да уыс тоқ-
таусыз сөйлеуде. «Мен бағаналы 
бері телефон соғып жатырмын, 
апам неге жауап бермейді, әзер 
деп сізді алдым ғой әйтеуір...» де-
ген үн саңқылдап естілген. Жұпар:

– Кешелі бері интернет те, 
телефон да істемей қалды ғой. Со-
сын ғой, – деді де, Жамалға жалт 
бұрылып:

– Ұлың! – деп сүйіншіледі. – 
Аға лейтенант Жалын Алауұлы 
анасымен тілдескісі келеді...

Жамал жатқан орнынан басын 
дереу көтеріп ала қойды.

– Балам ба! Соның даусы ма? 
Тірі екен ғой, құлыншағым-м... 
– деп, сүріне-қабына телефонға 
ұмтылды. Құлағына тосқаны сол, 
Жалынның жарқын үні бойындағы 
бар ауыр салмақты бір пәсте сы-
лып тастағандай, жеңілденіп сала 
берген.

– Сені... сені бүлікшілердің 
оғынан қаза болды деген суық ха-
бар естіп, есінен танды ғой мына 
бейбақ анаң... – деп, аңырай бер-
генде, баласы:

– Жылауды тоқтатыңыз! Қазір-
ден бастап капитан ұлыңызды 
тыңдаңыз! – деді. – Мен біздің 
әскери бөлімшеге шабуыл жасап, 
оқ-дәрілерді тартып алмақшы 
болған бүлікшілерге сескенбес-
тен қарсы тұрып, бір табан да 
жақындатпадым. Өзім және екі 
жолдасым ауыр жарақат алдық. 
Алайда оларға берілмедік. Тек... 
жарақат алған жерден қан көбірек 
кетіп, соңғы жағында есімнен та-
нып кетіппін. Дәрігерлер әуелде 
өліп қалды деп ойлаған ғой...

– Қазір ше? Қазір жағдайың 
жақсы ма? Қан тоқтатылды ма?

– Әскери госпитальде емдел-
дім! Қан да тоқтады, бүлік шілер 
де ауыздықталды. Қазір ғана 
маған капитан шені берілгенін 
айтты басшылық... Жағдайым 
жақсы! Енді сізге қарай жүргелі 
тұрмын. Айтпақшы-ы...

– Не айтпақшы едің, құлыным?
– Апа, мен есімнен танып 

жатқан кезімде түс-елес көрдім. 
Әкем қасыма келіп «тұр ба-
лам, сен осындай әлсіз бе едің, 
мен саған сенген едім ғой, де-
реу басыңды көтер де, әлі құрып 
қалжыраған жан анаңа жылдам 
жет» деп қайрап сөйлегенін анық 
естідім. Сосын қатты түйіліп ба-
рып, бар күшімді жиып, көзімді 
ашсам, дәрігерлер ем-дом жасап, 
енді оята алмай қиналулы екен. 
Мені ешкім де емес, әкем өзі келіп 
оятып алды, апа-а... Міне, енді 
сізге қарай құстай ұшамын...

– Байқашы, құлыным! Жол 
үстінде сақ болшы! Әлгі немелер 
кім еді, ылаңшылар дедің бе-е...
Солар тағы да шыға келіп... – 
Анасы сөз аяғын айта алмады, 
көмейіне ыстық жас кептеліп 
келіп тұра қалған. Баласы сөйлеп 
жатыр.

– Апа! Апатай-ау, мен мына 
өмірден түк бітірмей өтіп кетсем, 
кешегі ата-бабаларымыз арман ет-
кен бостандық деген асыл ұранды 
кім қолына ұстап уралайды? Мен 
осы күйі әлжуаз баладай бір қыр 
аспастан қисая салсам әжемнің, 
әкемнің және сіздің үкілеген 
үміттеріңізді кім төрге оздыра-
ды? Ал, ақ босағаны ақ ниетпен 
аттайтын ибалы келініңізді кім 
үйге жетелеп әкеледі? Осының 
бәрі де мойнымда тұрғанда, 
мен солдаттың етігіндей сірі 
қалпымнан еш айнымаспын! 
Қуаншы, Апа! Мен келе жатыр-
мын! Менің жүрегімде – сіз, 
 ойымда – қандай қиындықта да 
емендей иілмеген қайсар әкем, 
арқамда – алаң да бұлаң жалғыз 
Отаным...

Жолтай ӘЛМАШҰЛЫ

ӘҢГІМЕ

ЖАЛҒЫЗЫН ЖОҚТАҒАН ЖАМАЛ
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«ТұзкөлМұнайГаз Опе-
рейтинг» ЖШС «Тұзкөл 
кен орнын игеру жобасы» 
жо балық құжатының «Қор
шаған ортаға әсерін бағалау 
жобасы» бойынша қоғамдық 
тыңдау өткізілетіндігі туралы 
хабарлайды.

Тыңдау: 04.03.2022 жыл 
сағат 11:00де Қызылорда 
облысы, Сырдария ауданы, 
Тереңөзек кенті, Абай көшесі 
№31 (аудандық әкімшілік 
ғимараты).

Карантиндік жағдайларды 
ұзарту кезінде қоғамдық 
тыңдау ZOOM платформа-
сында бейнеконференция 
форматында өтетін болады. 
Қоғамдық тыңдауға қатысу 
үшін сілтеме бойынша өту 
қажет: https://us06web.zoom.
us/j/85136864031?pwd=UHdx
TVB4ZFRzZ1RQMUFqMFZ5
Rm5Idz09

Конференция идентифи-
каторы: 851 3686 4031

Кіру коды: 471141
Б а с т а м а ш ы : 

«ТұзкөлМұнайГаз Оперей-
тинг» ЖШС 

Өкілі: Адранов Азамат 
Алматович

Байланыстар: тел.: 8 (7242) 
299891, Электрондық пошта 
/email: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com.

Жобаны әзірлеуші: 
«МұнайгазҒЗЖИ» АҚ

Өкілі: Ляля Ешбаева, Мен-
дигазиева Гульдана

Байланыстар: тел.: 
87292600208 ішкі 113, 
Электрондық пошта/email: 
el@nipi.kz; mendg1@nipi.kz 

Порталға сілтеме: 
https://ecoportal.kz/Public/
PubHearings

Жоба құжаттары бойын
ша қосымша ақпаратты 
келесі электронды пошта 
және телефон арқылы алуға 
болады: 8(7242) 299891,  
Электрондық пошта: Azamat.
Adranov@petrokazakhstan.
com.

Ескертулер мен ұсы
ныстарды жергілікті атқа
рушы органның электрондық 
мекенжайына жолдауға бола-
ды:  ar.zholdasbekova@korda.
gov.kz, байланыс телефон: 
8(7242) 605369.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қорқыт Ата 
атындағы Қы зыл орда 
универ си теті «Аг рар
лық тех нологиялар» 
ка фед расының до
центі, техника ғы
лым дарының док торы 
Сәтбай Зайыр ұлы 
 Рахатов өмір ден озды.

Сәтбай За йыр 
ұлы 1966 жы лы 5 
мау сымда Қар мақшы 
ауданы Тұрмағамбет 
ауылында дү ниеге 
келген. Еңбек жолын 1983 жылы 
Қызылорда қаласындағы №70 жыл-
жымалы механикаландырылған 
колоннада жұмысшы болып 
бастаған. 1990 жылы Жамбыл 
гидромелиоративтікқұрылыс 
инс титуты Қызылорда филиалын 
«Гидромелиоративтік жұмыстарды 
механикаландыру» мамандығы 
бойынша бітірген. 19901995 
жылдары В.П.Горячкин атындағы 
Мәскеу ауыл шаруашылығын ме-
ханикаландыру институтында 
дәріс беруші ретінде тәжірибеден 
өтіп жүріп, аспирантураның 
күндізгі бөлімінде оқыды. 1995
1999 жылдары Ы.Жақаев атындағы 
Қы зылорда поли техникалық 
инсти тутының «Ма шинатрак
тор паркін пайдалану» кафе
драсында аға оқытушы, кафедра 
меңгерушісі қыз меттерін ат қарды. 

2004 жылы Қазақ 
ауыл шаруашылығын 
м е х а н и к а л а н д ы р у 
ғылымизерттеу инсти-
туты жанындағы Дис
сертациялық кеңесте 
док торлық диссерта-
циясын қор ғады. 2002 
жылдан бастап осы 
кезге дейін Қорқыт Ата 
атындағы Қызылорда 
университетінде әр 
жыл дары ғылыми 
жұмыстар жөніндегі 

проректор, факультет деканы, 
кафедра меңгерушісі, кафедра 
доценті қызметтерін абыроймен 
атқарды. 

Доцент, техника ғылым да
рының докторы Рахатов Сәтбай 
Зайырұлының жетекшілігімен 
уни верситетте 3 ғылым кандида-
ты дайындалды. Қажырлы еңбе
гінің арқасында 5 оқу құралы, 7 
авторлық куәлік және патенттер, 
100ден астам ғылыми мақала 
жарық көрді.

Кәсіби білікті маман даярлау 
ісіне үлес қосып, шәкірттеріне 
сапалы білім берген ұлағатты 
ұстаздың жарқын бейнесі жады-
мызда мәңгі сақталады. 

Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда университетінің 

ұжымы

Бақұл бол, әріптес

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нурекее-

вич (лицензия №0000101 21.06.2005 ж.) 2021 жылдың 29 шілдесінде қайтыс 
болған азамат Токтыбаев Кылышбай Айтжановичтің атынан мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекенжайға хабар
ла суын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88,  
8 777 271 51 48.

Осы тұрғыда ұлттық қо
ғамдық сананың негізінде 
қалыптасқан, дәстүрмен қабат
тасып тарихифило софиялық 
ойпікірдің саяси әлеуметтік 
мәнін терең ашып, мазмұнын 
ерекше зейінмен зерделеу жас 
мемлекетіміздің дамуы үшін 
аса бағалы екеніне дау жоқ. 
Халықтың саясиәлеуметтік 
бол мысын толық игермеу, төл 
мемлекетіміздің қазіргі жағ
дайына орай бағаламау мем-
лекет пен мемлекеттің аза-
маты үшін де ең қате түсінік, 
халық болашағының дамуында 
жүргізіліп отырған реформаларға 
пәрменділік пен қуат берер арна-
ларды тануда кешірілмес ағаттық 
болар.

Қазіргі Қазақстан құқықтық 
мемлекет құруда тарихи дәуірді 
бастан кешірді және азаматтық 
қоғам құрылып, дамуына 
алғышарттар жасалды. Ұлттық 
мемлекет идеясының түптамыры 
ХХ ғасырдың жиырмасын-
шы жылдарында, зиялы қауым 
өкілдері санатына жататын ұлт 
азаматтарының пікірлері мен 
ойтолғамдарында жатыр десек 
қателеспегендік болар. Әлемдегі 
саяси жағдайдың ушығуы, түрлі 
аймақтардағы қақтығыстың 
өршуі, босқын мигранттардың 
саны артуы, еуро ықпалдасудың 
болашағына күмәнмен қарайтын 
ұлтшыл еуроскептиктердің саны 
артуы, шовинистік пиғылдағы 
кейбір шетелдік саясаткерлердің 
қоғамдық пікірді дүрліктіруі, 
неонацистік қозғалыстардың 
белең алуы, әлем картасында 
этникааралық жанжалдардан 
 туын дайтын «ыстық нүк те лер
дің» көбеюі ұлтшылдық мәсе
лесінің қазіргі саяси өмірдегі 
өзекті тақырыптардың бірі болып 
отырғанын көрсетеді. 

Солай бола тұра кеңестік 
тоталитарлық кезеңде қалып
тасқан қасаң стереотип бо
йынша ұлтшылдық жағымсыз 
ұғымға айналып, «ауру қалса да, 
әдет қалмайтынның» керімен 
ұлтшылдық десе аза бойы қаза 
тұратындар әлі күнге жетіп ар-
тылады. «Біртұтас совет халқын» 
жасау эксперименті үшін, әрине, 
ұлтшылдық теріс әрі қауіпті 
ұғым саналды. «Ұлтшыл» деген 
жала жабылып, қаншама қазақ 
зиялысы репрессия кезінде сая
си қуғынсүргінге ұшырады, 
ұлт жандылығы үшін жазала-
нып, қаншасы атылды. Бұған 
қоса, националсоциалистік 
идео  логияға сү йенген А.Гит
лер дің нацистік Үшінші рейхі 
неміс фашизмін туындатып, 
екінші дүниежүзілік соғысқа се-
бепкер болды. Осындай тарихи 
жағдайлар ұлтшылдық ұғымына 
деген жағымсыз көзқарастың 
туындауына ықпал етті. Ал, 
түптеп келгенде, ұлтшыл деген 
ұғымды құбыжық етуге ықпал 
еткен мәселе «национализм» 
мен «нацизм» деген ұғымдардың 
аражігі ашылмастан, қазақшаға 
«ұлтшылдық» деп аударма жаса-
лып, қоғамдық санада шатасудың 
орын алуы еді. 

«Национализм» – ұлттық 
мемлекетті қалыптастырушы әрі 
нығайтушы болып табылатын 
мемлекет құрушы төл ұлттың 
(неміс – Германия, француз 
– Франция, қазақ – Қазақстан 
т.с.с.) рөлін басты құндылық 
ретінде танитын дүниетаным, 
ұлтжандылық сезімі, өз ұлтыңды 
сүю, ұлтшыл болу. Ұлтшылдық 
толерантты: өз ұлтыңды сүйе 
отырып, өзге ұлт өкілдерінің 
ұлтшылдығына түсіністікпен 
қарауды талап етеді. 

Ал, «нацизм» – «национал
социализм» деген идеология 
атауының қысқартылып алынған 
нұсқасы, бұл – шовинизмді 
(«ұлы» ұлттың астамшылығын 
насихаттап, «бұратана» ұлттарды 
қанау, шеттетіп, түртпектеу құ
қы ғын негіздеу), расизм (нәсіл
дік дискриминация) мен антисе
митизмді (семиттік тіл тобына 
жататын еврейлерге жау ретінде 
қарау), ксенофобияны (грекше 
ксенос – бөтен, шетелдік, фобия 
– қорқыныш) социализмнің бо
йына сіңіріп, бір ұлттың ариялық 
этникалық артықшылығына 
сүйене отырып, «әлеуметтік 
әділет тілік» орнатуды аңсайтын 
әсіреұлтшылсоциалистік қоғам
дық құрылыстың тоталитарлық 
идеологиясы. 

Бұрмаланған ұлтшылдықтың 
құбыжық формасы ретінде на-
ционалсоциализм идеология-
сы бүкіл әлемге қайғықасірет 
әкеліп, адамзатқа қарсы ауыр 
қылмыстардың жасалуына не
гіз болды. Сондықтан да «на
цизмді» қазақша нақтылап, 
«әсіреұлтшылсоциализм» деп 
атын атап, түсін түстеп айтқан 
жөн. Сол кезде ғана оның нағыз 
ұлтжанды ұлтшылдықтан айыр
машылығын түсінуге болады.

Ұлтжандылық әрбір ұлт 
үшін қажет, ұлтжанды ұлтшыл 
болу арқылы ғана ұлттың тілін, 
салтдәстүрін, ерекшеліктері 
мен ұлттық мемлекетін сақтап, 
дамытуға болады. Таза нацио-
нализм, яғни, өз ұлтыңды сүюді 
білдіретін ұлтшылдық ұғымы 
жағымды құбылыс, ол – ұлттық 
мемлекет құру үшін аса қажетті 
рухани құндылық.

Ұлтшылдық – өз ұлтыңа 
деген сүйіспеншілік, шыққан 
тегіңе деген ыстық сезім, 
яғни, ұлтшылдық дегеніміз – 
ұлтжанды болу, өзіңнің ұлттық 
ерекшеліктеріңе мақтанышпен 
қарау, салтдәстүрлеріңді сақ тап, 
ана тілде сөйлеу, қысқасы, өз 
ұлтыңа тән барлық белгілер мен 
ұстанымдарға қатысты асқақ та 
позитивке толы сезім.

Ұлтшылдықтың ауқымы 
кең, ол саяси, қоғамдық немесе 
мәдени сипаттағы идея неме-
се қозғалыс емес, ұлтшылдық 
ұлттық өмірдің барлық саласын 
қамтиды. Ол саяси, әлеуметтік
экономикалық даму үлгілерінен 
тәуелсіз өмір сүруге қабілетті. 
Саяси режимдер ауыса береді, 
экономика да сан алуан жол-
дармен дамиды, ал ұлт өзінің 
ерекшеліктерін сақтап, қоғамдық 
өзгерістерге бейімделе отырып 
өмір сүруін жалғастырады. Осы-
лайша, ұрпақ алмасу, мәдени 
мұраны үзбей, ұлттық болмыс
ты жоғалтпай болашаққа қадам 
басу жүзеге асады. Ал, ұлттық 
санасезімін, болмысбітімін 
жоғалтқан ұлт жер бетінен жо
йылады.

Ұлтшылдық  мәселесінде 
ерекше мән беретін маңызды 
ерекшелік – ол тек бір ұлтты 
мақтап, асыра сілтеуді ғана 
білдірмейді. Ұлтшылдықта 
сын ға да орын бар: ұлттың бо
йындағы кемшіліктерді сынап 
көрсетіп, олардан арылудың 
жолдарын іздеп, қайғырып
қамықпаған ұлтшыл ойшыл жоқ 
шығар. Абай атамыздың қара 
сөздеріндегі қазақтың бо йындағы 
кемшіліктердің ай тылуы осыдан. 
Алаштың ұлтжанды қайрат
керлері де «Айқап», «Маса», 
«Қазақ» басылымдары арқылы 
өз ұлтының кемкетігін айтып, 
жоғын жоқтады. Бұл тұрғыдан 
алғанда, ұлтшылдық – ұлттың 
өзінөзі сақтау инстинкті іспетті 
аса қажетті қасиет. 

Ресей ойшылдары да орыс
тың олқылықтарын ашына 
көрсетіп, қаншама сыни шығар
маларын жазды. Әлемдегі басқа 
ұлттардың ойшылдары да со-
лай, өз ұлтын сүйгендіктен, 
жақсы қасиеттерін асқақтатып 
мақтаса, жаман қылықтарына 
ұялады, жаны ашығандықтан 
кемшіліктерін сынап, ұлтының 
мықты болуын армандайды. 
«Сын түзелмей, мін түзелмейді» 
деп, нағыз ұлтшылдар жақсы 
мен жаманды қатар көре біледі. 
Ұлтшылдықтың бір сипаты осын-
дай. Ұлдары ұлтшыл келетін, сол 
ұлтшыл ұлдарын ұлықтай білетін 
ұлт та ұлы болмақ. Ал, керісінше, 
ұлтын сүйетін ұлтшыл ұлдарын 
ұрыдай көріп, қуыстанған ұлт 
түбі ұтылады.

Елдің өркендеуі мен дамуын 
үнемі және біржақты насихаттай 
беру де ұлтшылдықтың халықты 
ұйыстырудағы қызметіне кері 
әсерін тигізеді. Бірақ бұл бас 
салып Үкіметті, еліміздің сая
сатын сынауда ғана емес, оны 
осы мәселеге өзім қандай үлес 
қосып жүрмін деген  сауал 
төңірегінен де іздеу керек. 
Қиыншылықтардың бар екендігін 
және оның себептерін анықтап, 
зиянкестікті жою дың жолдарын 
көрсету, оған әрқайсымыздың 
саяси сіл кіні сіміздің, рухани жа
ңар уымыздың, ұлтжан дылы  ғы
мыздың қажет екен дігін тү сіндіру 
арқылы оны жан дан дыруға бола-
ды. Бұл көп жағдайда халықты, 
ұлтты қиыншылықты жеңуге 
жұмыл дыруда тиімді қызмет 
атқа ратынын ұмытпауымыз ке-
рек. 

Ұлтшылдықтың дамуы түрлі 
кезеңдерден өткен, оның небір 
теориялары мен жіктемелері бар. 
Қысқа қайырсақ, ұлтшылдық 
ерте кезеңде басты құндылық 
ретінде ұлтты қанға, яғни, 
шығу тегіне қарай анықтауға 
негізделді. Бұл – ұлтты 
анықтаудың немістік үлгісі. 
Әрине, генетика ғылымы тұқым 
қуалау заңының ақиқатын ашып 
берді, дегенмен, ұлт мәселесіне 
келгенде геноқорды бұзатын 
қайшылықты құбылыстардың 
орын алатынын өмір көрсетіп 
отыр. Алысқа бармайақ, кейбір 
атаанасы қазақ балалардың өз 
ана тілін білмей, дүбәра күйге 
түсіп, атыжөні мен бетәлпеті 
қазақ болғанымен, орыстануы 
бұған анық дәлел. Халық ара-
сында ондайлар «шалақазақ» 

деп аталатыны да бәрімізге 
белгілі. Бұл – кеңестік кезеңдегі 
«достық лабораториясында» 
орыстанып кеткен корей, саха, 
бурят сияқты бірқатар ұлттарға 
да тән қиын мәселе. АҚШ, Ка-
нада, Еуропа елдеріне қоныс 
аударған кейбір мигранттардың 
ұрпақтары да осындай күйге ду-
шар болған. Бұдан кез келген 
ұлттың тектік қорының, ұлттық 
ерекшеліктерінің бұзылуына 
ықпал етуші факторлардың көп 

екенін байқауымызға болады. 
Жаңа туған нәрестенің азамат 
болып қалыптасуында ұлттық 
тәлімтәрбиенің маңызы аса зор. 
Жас бала бейнебір бос ыдыс 
секілді, ал, бос ыдысты неше 
түрлі сұйық немесе қою заттар-
мен толтыруға болады, яғни, 
бала өзінің жастайынан алған 
тәрбиесі мен біліміне, өскен ор-
тасына қарай қалыптасады. 

Ұлтымыздың болашағы зор, 
бәсекеге қабілетті әрі сапалы 
болуы үшін әрқайсымыз бала 
тәрбиесіне ерекше мән беруіміз 
қажет. Бұл міндет жүзеге асуы 
үшін атааналардың ұлттық на-
мысы берік, атабаба аманатына 
адал, ұлттық мәдениет пен салт
дәстүрді қастерлей білуі тиіс. Ең 
бастысы – әр қазақтың өз ұлтына, 
тіліне, діліне, елі мен жеріне де-
ген мақтанышы мен сенімі мол 
болуы қажет. Ондай мақтаныш 
сезімі қай кезде болады? Әрине, 
еліміз сөз жүзінде емес, нағыз 
іс жүзінде дамып, халықтың 
әлауқаты артып, өмір сапа-
сы жақсарып, білімғылым мен 
мәдениет көркейіп, заң алдында 
бәрі тең болатындай құқықты 
және қауіпсіз қоғам орнаса, 
Қазақ елі үшін бәріміз мақтанып, 
халқымыз өз Отаны үшін жанын 
қиюға даяр болары сөзсіз. 

Бұл біз ашқан жаңалық емес. 
Ұлттық мемлекетті нығайту 
үшін, ең алдымен, мемлекет 
құрушы ұлттың саны мен сапа-
сын жақсарту қажет деген қағида 
баяғыдан бар. Дамыған елдер 
бұл қағидаға имандай сенеді 
және оны шынайы жүзеге асы-
рып та жатыр. Ал біздегі жағдай 
қалай? Қазақстандағы мемлекет 
құрушы төл ұлт – қазақ ұлтының 
саны мен сапасын жақсарту үшін 
бізге әлі де көп еңбектенуіміз 
қажет. Қазақтар көп қоныстанған 
ауылаймақтарды дамыту, ауыл 
шаруашылығын көтеру, жастар-
ды баспанамен қамту, ауылдық 
жерлердегі өмір сапасын жақ
сарту, шетелдегі қазақтарды жи-
нау, т.б. 

Қазақ ұлты мықты болмай, 
Қазақ елі мықты болмасы анық. 
Бұл өзара тәуелді мәселе, бір 
жағынан қазақ ұлты бәсекеге 
қабілетті болу үшін барынша ты-
рысып, ғылымбілімді, кәсіпті, 
бизнесті барынша меңгеруге 
ұмтылуы шарт. Екінші жағынан, 
билік тарапынан  барынша  
жағдай жасалуы тиіс. Ұлттың 
атқаратын миссиясы ауыр, 
жауапкершілігі зор. Сондықтан 
да көп мәселеге тереңінен мән 
берілуі қажет. 

Ұлтшылдық теориясының 
дамуы барысында ұлтты мем
лекеттің азаматы болуымен 
анықтау да орын алды. Бұл сая си 
ғылымда француздық модель деп 
те аталады. Мұндай үлгі бойын-
ша қандай ұлттың өкілі болма-
сын, қолында Франция азаматы 
екенін растайтын төлқұжаты бар 
болса, ол – француз. Францияға 
бақыт іздеп келген қаншама 
араб, африкалық, азиялық ми-
гранттар азаматтық алып, 
еуропалық өмірден орнын та
уып, бағы жанып жатса, өздерін 
французбыз деп мақтанышпен 
айтады. Бұл модельдерден көріп 
отырғанымыздай, азаматтық 
– тек саяси, яки, мемлекеттік 
сипаттағы, ал, ұлт – саяси әрі 
халықтық сипаттағы ұғым. Ұлт 
ұғымының ауқымы да кең, мән
мағынасы да терең.

Қазіргі заманғы ғаламдану 
процесі ұлтты айқындау мәсе
лесіне де, ұлтшылдық сезіміне 
де айтарлықтай ықпал етіп 
отыр. «Әлем азаматы» деген 
космополиттік өзінөзі айқындау 
түрі пайда болып, кейбір елдерде 
ұлттық ерекшеліктер, азаматтық 
өзінөзі айқындау екінші кезек-
ке қалып барады. Трансұлттық 
компаниялар ғаламдық деңгейде 
пайда табуды көздейді, бір 
мемлекеттің ауқымы олар үшін 
тар. Олар – ғаламданудың бас
ты қозғаушы күштері. Бұл аздай, 
нарықтық қатынастар адам дарды 
тұтынушылық пси хологияға 
негізделген эгоизмге ұрындырып, 
әлеуметтік жіктелудің жаңа түр
лерін туындатуда. Мұның бар
лығы, айналып келгенде, ұлт тық 
құндылықтардың деваль вацияға 
ұшырауына өзіндік үлестерін 
қосуда. 

Біздіңше, шынайы ұлт шыл
дар да, патриоттар да негізі нен 
орта таптан шығады. Тұрғы
лықты халықтың байкедей бо-
лып жіктелуі – қоғам ның тұрақ
тылығына қауіп төн діруші басты 
факторлардың бірі. Орта тап 
саяси тұрғыда әлеуметтік амор-
тизатор қыз метін атқаратынын 
ескерсек, мұндай жұмсартушы
тұрақ тандырушы факторсыз 
анто го нистік сипаттағы бай
кедей қай шылығы таптық күреске 
ұласып, саяси жанжалға немесе 

дағдарысқа ұрындыруы ғажап 
емес. Ал республикамызда нағыз 
орта тапты қалыптастырып, одан 
әрі дамыту үшін өндірісті жолға 
қою, ауыл шаруашылығын жан-
дандыру, еркін сауданы қалпына 
келтіру, салықтарды төмендету, 
несиенің сыйақылық пайыздық 
мөлшерін өркениетті елдердің 
деңгейіне жақындату, жалақы 
мен зейнетақы сияқты төлемдерді 
көтеру,  бюрократиялық ке дер
гілер мен сыбайлас жемқор
лықты барынша азайту, орта 
және шағын бизнеске қолдау 
көрсету, кедейшілікпен және 
жұмыссыздықпен күрес, на
рықтық қатынастарға сәйкес 
мамандарды қайта даярлау 
сияқты бірқатар аса маңызды 
міндеттерді шешу керек. Бұлар – 
ұлтшыл азамат пен мемлекеттің 
арасындағы кері байланысты 
жүзеге асырудың әдістәсілдері, 
қысқаша айтсақ, қазақы ұлт
шыл дық пен отаншылдықты 
нығайтатын әлеуметтікэко но
микалық факторлар.

Рухани факторларға кел-
сек, ең алдымен, қазақ ұлты 
халықты ұйыстырушы ядро 
қызметін атқарғанымен, қазақ 
тілі мұндай миссияны атқаруда 
кенжелеп қалғаны жасырын 
емес. Президентіміз де идеялық 
бірігудің сындарлы жұмысы 
арнасында қоғамда жоғары тіл 
мәдениетінің орнығуы тиіс екенін 
атап көрсетеді. Оған мемлекеттік 
тілді оқшаулау, оны басқаларға 
қарсы қою тұрғысынан емес, 
керісінше, оның біріктіруші 
рөлі тұрғысынан қарау керек. 
Қазақ тілі  мәдениеттің  бір 
бөлігі ретінде, барлық қазақ
стан  дық тарды бірік тірудің қо
сымша факторы болуға тиіс. 
Ол шын мәнісінде барлық 
ұлттар мен ұлыстарға қазақ хал
қының мәдениетін, дәстүрін, 
әдетғұрпын, тұрмыстіршілігін 
таныпбілудің негізі екені дау
сыз. Ұлтшылдықтың негізі – мем
лекеттік тіл, сондықтан Қазақс
танды мекен еткен әрбір азамат 
мемлекеттік тілді меңгеруі тиіс. 
Әлемде біз сияқты көпэтнос
ты мемлекеттер жеткілікті 
екені рас. Бірақ көптеген елдер-
де мемлекеттік тілді білмесең, 
азаматтық ала алмайсың, жақсы 
жұмыс жоқ, өмір сүруің қиын. 
Сол елдің тілін білу деңгейін 
тексеретін арнайы емтихан тап-
сырып, тиісті сертификат алып 
дәлелдеуің керек. Сөйте тұра, 
ондай мемлекеттерді ешкім де 
«ұлтшыл» деп кінәлап, айып 
тағып жатқан жоқ.

Жалпы, ұлтшылдық мәсе
лесі бойынша жасаған тұжы
рымдарымыздың түйіні төмен
дегідей болмақ:

1. Қазақы ұлтшылдыққа 
тәрбиелеуде тарихымызды, ру
ханимәдени мұраларымызды 
жаң ғырта отырып, дәстүр мен 
жаңашылдықты өзара бейім деп, 
қатар өрбіткеніміз жөн. Алай
да, ұлтшылдық сияқты аса нәзік 
мәселеде ешқа шан сыңар жақ
тылыққа, асыра сілтеу шілік пен 
еліктегіштікке бой алдырмауы
мыз қажет. Ұлтжан дылыққа 
тәрбиелеу ісшаралары өмірлік 
шына йылықпен сабақ тасуы 
қажет.

2. Ұлтшылдық ұғымының 
мәні терең, атқаратын қызмет 
ауқымы да анағұрлым кең. Со-
нымен қатар, ұлтшылдық сезімі 
жасампаздық сипатта ғана бол-
майтынын ескеруіміз қажет. Ра-
дикалды, нацистік, экстремистік, 
террористік, т.б. саяси күштер 
патриоттық ұран дарды жамылып, 
халықтың арасына іріткі салуы 
да ықтимал. Нағыз ұлтшылдық 
санасезімді  қалыптастыру жал
пы адамзаттық құндылықтарға 
қай шы келмейтін ұлттық тәрбие 
ар қылы жүзеге асады. 

3. Қазақстандық патрио
тизм нің де, қазақы ұлтшыл дық
тың да тілі – мемлекеттік тіл, 
яғни, қазақ тілі. Сондықтан ел 
азамат тарына мемлекеттік тілді 
меңгеруді міндет етіп қоятын 
кез келді. Әлемдік тәжірибеде 
көптеген мемлекеттер азаматтық 
берер алдында үміткерлердің 
мемлекеттік тілді білу деңгейін 
тексеріп, емтихан өткізетіні 
белгілі. Міндет қойылмайынша, 
талап етілмейінше заң орындал-
майтыны сияқты, мемлекеттік тіл 
де көркеймейді. Қызмет пен шен 
керек пе – мемлекеттік тілді біл. 
Міндет пен талап қою – күштеу 
немесе мәжбүрлеу емес. Біз конс
титуциялық тұрғыда құқықты 
мемлекет болғандықтан, қазақ 
тілін оқыпүйрену күштеу арқылы 
емес, талап қою жолымен, сана-
лы түрде, халықтың бәріне ортақ 
қажеттілік ретінде, жас ұрпаққа 
бала кезінен үйретіліп, ұйымдық 
және әдістемелік жағынан қамта
масыз етілуі керек. Сонымен 
қатар ұлттық мүдделер мен 
отансүйгіштік мәселелер тысқары 
қалмау керек. Ал қазақ халқының 
отансүйгіштігі  (патриотизмі), 
бұл ата бабаларымыздың аманат 
еткен жерін қорғау, туған жерді 
сүю ұлттық болмыстан бойға 
дарыған, ойсананы жетілдіретін 
құбылысқа айналып отыр. 
Елжандылық, отансүйгіштік 
қасиетті сақтай білу және ел, 
халық, ұлт, мемлекет мүддесі 
үшін қызмет етіп, оның дамуына 
үлес қосу – әрбір иісі қазақтың, 
Қазақстан азаматтарының басты 
парызы.

 
Пірімбек СҮЛЕЙМЕНОВ, 

саяси ғылымдар 
кандидаты, доцент.

Сейілбек МҰСАТАЕВ, 
саяси ғылымдар докторы.

Әл Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университеті

ҰЛЫ  ҰЛТТЫҢ  
ҰЛДАРЫ

Еліміз егемендік алып, саяси тәуелсіздігін жариялағаннан 
кейін мемлекетіміздің әл-ауқаты, экономикалық жағдайы 
едәуір өзгеріске ұшырады. Тәуелсiздiктен кейiн біз 
ұлтымызды жаңа қырынан тани бастадық. Әуесқой 
әлемнің де қызығушылығы артуда. «Бiз әлемге өзімізді қай 
қырымызбен танытуға тиіспіз?» деген сұрақты қоятын кез 
әлдеқашан жеткен. Ал ол сұрақтың болса, бір ғана жауабы 
бар: Біз ұлттық құндылықтарымызды паш ету мүмкіндігіне 
ие болып отырмыз. Сол мүмкіндікті қолдана отырып, 
қазақтың төл мәдениеті мен ғылымын, руханиятын жаңа 
белеске көтеру қажет. 

«Халықаралық Аралды құтқару қорының Қазақстан 
Республикасындағы Атқару Дирекциясы» және Қызылорда 
қаласындағы филиалының ұжымы осы қордың және 
су шаруашылығының ардагері Баялимов Дәулетияр 
Аймағамбетұлына немере інісі

Темірлан Аймағамбетовтің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
 айтады.

***
Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 

басқармасы жанындағы «Бизнеске арналған үкімет» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі және «Қызылорда» 
Өңірлік инвестициялық орталығы» Микроқаржылық ұйымы» 
ЖШС ұжымдары мекеме директоры Аймағанбетов Батыржан 
Мұхамедиярұлына ағасы

Тимурлан Мұхамедиярұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
 айтады.

Бөлім мамандарының 
қыз  метіне ризашылығын біл
дірген абыз ақсақал батасын 
беріп, елдің тыныштығын, 
азаматтардың аман дығын 
тіледі. 

Сырдария ауданының 
Құр  метті азаматы Яхия 
Тасыров 1922 жылдың 2 
қаңтарында Сырдария ауданы 
А.Тоқмағанбетов ауылында 
дүниеге келген. Сталинград, 
Курск қалаларын, Бела-
русь, Польшаны азат етуге 
қатысқан. Майдангер 120 жа-

уынгерден құралған автомат-
шылар ротасында болған.

Сұрапыл соғыс кезінде 
аяғынан жараланған. Елге 
келгеннен кейін орта мек-
тепте әскери даярлық 
пәнінен сабақ берді. Одан 
кейінгі жылдардағы еңбек 
жолы Тереңөзек, Жалағаш 
аудандық май зауыттарында 
жалғасты. Отын дайындау 
мекемесінде жұмыс істеп, 
1981 жылы зейнеткерлікке 
шыққан.

«СБ» ақпарат

Майдангердің 
жаңа төлқұжаты

Сырдария ауданының тұр ғыны, Ұлы Отан 
соғысының ардагері Яхия Тасыров 100 жасқа толып, 
төлқұжатын жаңа лады. Ғасыр жасаған майдангер 
«Азаматтарға арналған Үкімет» мемлекеттік корпора-
циясы» КЕАҚ облыс бойынша филиа лы ның Сырдария 
аудандық бөліміне барып, құжатын рәсімдеді. 



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ
қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ
қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

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

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

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

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

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

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

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 26082         Тапсырыс №58

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

e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор Биболат СӘТЖАН

www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz

Сан сала8 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz

S
№7-8 (20281-20282) 15 қаңтар, сенбі  2022 жыл

Д.ҚОНАЕВ-110

b

Іс-шараға экономика  ғы-
лымдарының кандидаты, про-
фессор  Қ.Құдайбергенов, 
Қа  зақстанның еңбек сіңірген 
қай раткері Е.Уәйіс, фило-
софия ғылымдарының док-
торы Б.Қожамберліұлы, қо-

ғам қайраткері С.Әбішұлы 
қатысып, Дінмұхамед Қо-
наев билігі тұсындағы Қа-
зақстанның қол жеткізген 
жетістіктері мен  даму жолда-
ры,  саяси бағытының  дәйек-
тілігін атап көрсетті. Мысалы, 
Б.Қожамберліұлы Дінмұхамед 
Қонаевтың ел басқарудағы 
іскерлік қасиеттерімен қоса 
ғылымдағы табыс тары жа-
йында қызықты мәлі меттер 
келтірді. Ғылыми еңбек-
теріне біршама шолу жа-

сады. Өз кезегінде про-
фессор Қ.Құдайбергенов 
жыл дар бойы Қонаев тұлға-
сына қатысты жүргізген 
тың зерттеулері нәтижесін 
бөлісіп, алдағы уақытта кітап-
ханада қайраткердің адам-
гершілік қасиеттерін, іскер-
лік қырларын, жалпы өмір 
тәжірибесін жастарға кеңінен 
насихаттау үшін респуб-
ли калық танымдық конфе-
ренция өткізуді ұсынды. 
Халықаралық Қонаев қоры-

ның  мүшесі  Ержан Уәйіс 
Дінмұхамед Ахметұлы Қо-
наев тың жеке тілшісі болып 
жұмыс істеген жылдары тура-
лы деректі оқиғаларды баян-
дап берді. Оқырмандарға жеке 
қорындағы деректі фильмді 
көрсетті. Кітапхана ұжымы 
қала аумағынан «Қонаев 
бағын» ашу жөнінде ұсыныс 
айтты.

Оқырмандар «Ұлттың 
ру хани ұстазы» атты кітап 
көрмесін тамашалады. 

Тарихи тұлға тағылымы
«Ұлы даланың ұлы 

есімдері» арнайы жо-
басы аясында белгілі 
тұлғалардың өмір жолы 
мен елеулі еңбектерін жас 
ұрпаққа насихаттау үшін 
мемлекет және қоғам 
қайраткері Дінмұхамед 
Қонаевтың 110 
жылдығына  орай «Та-
рихи тұлға тағылымы» 
атты дөңгелек 
үстел өткізілді. Оны 
Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасының 
 басшысы Н.Мыңжас 
ашып, қоғам 
қайраткерінің ел үшін 
жасаған игі істерінің 
маңыздылығын атап 
көрсетті. 

ҚҰҚЫҚ ҚҰРЫҒЫ

Тартып алынған авто-
көлікпен қала орта лығында 
орналасқан Жедел басқару 
орталығына қарасты бей не-
бақылау камераларын со-
ғып, сындырған. Әрі қарай 
бүлікші облыстық ПД Жер-
гілікті полиция қызметі бас-
қармасы ғимаратының кіре-
беріс қоршауын сындырып, 

бүлікшілерге өз ойларын іске 
асыруға жол ашып беріп, өзі 
оқиға орнынан бой тасалаған.

Қазір аталған дерек бо-
йынша Қазақстан Республи-
касы Қылмыстық кодексінің 
272-бабының 2-бөлігі (Күш 
қолданумен, қиратумен, өр-
теумен, бұзумен, мүлiктi жою-
мен, атыс қаруын, жарылғыш 
заттарды немесе жарылыс 
құрылғыларын қолданумен, 
сондай-ақ билік өкiлiне 
қарулы қарсылық көрсетумен 
ұласқан, оның ішінде шетелдік 
көздерден алынған қаражатты 
пайдалана отырып жаппай тәр-
тiпсiздiкке қатысу) және 202-
бабы 2-бөлігі 1-тармағымен 
(Өрт қою, жарылыс жасау 
арқылы немесе өзге де жалпы 
қауiптi тәсілмен жасалған) бой-
ынша сотқа дейінгі тергеп-тек-
серу амалдары жүр гізілуде.

Дереккөз: облыстық 
полиция департаменті

Жедел шаралар нәти-
жесінде қалалық полиция 
бас қармасының қызмет кер-
лері дүкенге ұрлыққа түсті 
деген күдікпен екі тұрғынды 
ұстады. Олар уақытша ұстау 
абақтысына қамауға алынды.

Аталған дерек бойын-
ша Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 188-
бабы 3-бөлігінің 3-тармағы 

(ұрлық, тұрғын, қызметтiк 
немесе өндiрiстiк үй-жайға, 
қоймаға не көлік құралына 
заңсыз кіріп жасалған ұрлық) 
бойынша сотқа дейінгі тергеп-
тексеру жүргізілуде.

Қазіргі уақытта оқиғаның 
мән-жайы анықталып жа-
тыр. Басқа да адамдардың 
қатыстылығы тексеріліп, тер-
геу жалғасуда.

Аңшы дүкенін 
тонаған

6 қаңтар күні таңғы сағат 05:00 шамасында белгісіз 
азаматтар Қызылордадағы аңшы дүкенінің терезесін сын-
дырып кіріп, ішінен киімдер, дүрбілер және пышақ ұрлап 
кеткен.

«КамАЗ» айдап, 
ойран салған

5 қаңтар күні жаппай тәртіпсіздік кезінде қала 
тұрғыны бүлікшілермен бірге облыс әкімдігінің 
ғимаратына кіріп, «КамАЗ» әскери жүк көлігін тартып 
алып, өзі тізгіндеген.

Қазалы ауданының ор-
та лығы – Әйтеке би кен-
тіндегі теміржол вокза-
лына 5 қаңтарда төтенше 
жағдайдағы белгісіздікке 
орай №33 «Алматы-Ақтөбе», 
№77 «Алматы-Маңғыстау» 
аралы ғында қатынайтын жо-
лау шылар пойыздары тоқ тап 
тұрды. Өңірлердегі жаппай 
тәртіп сіздікке байланысты әрі 
қарай жүруге рұқсат етілген 
жоқ. Екі пойыздың ішінде 700-
800-ге жуық адам болды.  

Әрине, алғашқыда жолау-
шылар шыдамдылық танытты. 
Бірақ уақыт өте келе олардың 
да мазасы қаша бастады. Біреуі 
тамақ, екіншісі дәрі-дәрмек пен 
қажетті затын іздеп, сабылды. 
Вокзал іші нөпір халыққа тол-
ды. Жолаушылардың қолма-
қол ақшасы да, ішер тамағы да 
таусылды. Вокзал маңындағы 
банкоматтардағы ақшаларды 
тиісті мекемелер қауіпсіздік 
үшін шешіп алған болатын. 
Бұл да жолаушыларға біршама 
қиындық туғызды. Ақшасын 
банкоматта ұс тайтын жолау-

шылар осылайша абыржыған 
күйге түсті. 

Бұл жағдайдан аудан 
бас шылығы мен жергілікті 
еріктілер толық хабардар бол-
ды. Аудан әкімінің тапсырма-
сымен жергілікті басшылық 
пен өзге азаматтар, еріктілер 
белсенді қимыл жүргізді. 
Жолаушылар пойызында 
сыр  қаттанып келе жатқан 
науқастарға дәрі-дәрмек жет-
кізілді.

Одан кейін жергілікті 
кәсіп керлер және еріктілердің 
күшімен вокзал маңына 
қазан-ошақ жеткізіліп, жолау-
шыларға ыстық тамақ да-
йындалды. Уақыт өте келе, 
жолаушыға көмек беремін 
деушілердің саны мола йып, 
қос пойыздағылар толық 
тегін аспен, қажетті заттармен 
қамтылды. 

Сол күндері Арал ауда-
ны «Сексеуіл» станциясын-
да да жергілікті тұрғындар 
теміржол вокзалы алдында 
тұрып қалған 2 пойыз бен 
ондағы жолаушыларға тамақ, 

су мен басқа да қажетті зат-
тар жеткізіп, көмек көрсетті. 
Барлық құры лымдық бөлім-
шелердегі темір жолшылар 
арасынан шыққан еріктілер, 
әкімдік, жергілікті тұрғындар 
күш біріктіріп, вокзал алдын-
да қазан-ошақ құрып, пойыз-
да отырған жолаушыларды 
үздіксіз ас-сумен қамтамасыз 
етті.

– Бұл  – елім дейтін әрбір 
азаматқа үлгі боларлық 
қарекет. Халқымыз әрдайым 
осындай асыл қасиетінің 
арқасында тыныштық пен 
тұрақтылықты сақтауға зор 
үлес қосып келеді. Сын сағатта 
бір болып, бірлігі жарасқан ел 
екенімізді көрсетейік, – деді 
облыстық мәслихат депутаты 
Еркебұлан Аяғанов.

5 қаңтардан басталған іс-
шарада жай күндерге қара-
ғанда қан тапсырушылар 
2-3 есеге артқан. Осының 
нәтижесінде  медицина ұйым-
дары  уақытылы қан ком по-
нентерімен қамтамасыз етілді.

Айта кету керек, облыстық 
қан орталығы маманда-
ры да төтенше жағдайда өз 
өмірлерін қауіп-қатерге тігіп, 
жұмыс істеді. Тіпті қан тап-
сыратын донорларды үйінен 
автокөлікпен тасымалдау 
кезінде бұзақы топ тоқтатып, 
қорқытқан.  

– 5 қаңтарда біздің қызмет-
керлеріміз өз өмі рін қатерге 

тігіп, науқас жандардың 
өмірін сақтап қалу үшін 
тәулік бойы тынбастан еңбек 

етті. Төтенше жағдай кезінде 
бірқатар келеңсіздіктерге тап 
болды. Қан тапсыратын до-
норларды үйінен автокөлікпен 
тасымалдау кезінде орталық 
автокөлігін ұйымдасқан 
бұз ақы топтар тоқтатып, 
қорқыту фактісі және шеру 
кезінде полициядан қашқан 
кейбіреуі облыстық ауру-

хана ғимаратының маңына 
қашып келіп, бой тасалауы 
қызметкерлер өміріне қауіп 

төндірді. Осыған байланыс-
ты жедел түрде мекеме 
қызметкерлерінің ер азамат-
тарынан құралған күзет то-
бын құруға мәжбүр болдық, 
– дейді орталық директоры 
Серік Игенбаев.

Қаңтардың 5-11-і аралы-
ғында мекеме қызметкерлері 
502 донордан 224 доза 
эритроциттік қоспа мен 134 
доза жаңа мұздатылған плаз-
ма дайындаған. Орталық 
қыз меткерлерінің үздіксіз 
жұмыс істеуі нәтижесінде 
емдеу ұйымдарының сұра-
ныстары уақытылы орын-
далып, науқастар қажетті 
мөлшердегі қан компо нент-
терімен қамтамасыз етілген.  
Бүгінде акция өз мәресіне 
жетті. Орталық маманда-
ры қиын сәтте көмек қолын 
созған еріктілерге ризашылық 
білдіріп, алғыс айтады. Бір 
тамшы қан  өмірді құтқарады!

«СБ» ақпарат

Өмірді құтқарған бір тамшы қан
Елімізде орын алған жағдайға байланысты өңірде 

«Донор бол!» науқаны жүрді. Акцияның мақсаты – 
лаңкестік әрекеттен зардап шеккен жандарға көмектесу. 
Осы тұста белсенді жастар облыстық қан орталығына 
барып, қан берді. Сондай-ақ, облыс орталығындағы 
барлық медициналық мекеме қызметкерлері, 
«Қазақстан темір жолы»  жұмысшылары және Сырда-
рия ауданы Шаған ауылының әкімі бастаған еріктілер 
қан беріп, донор болған. 

Сын сәттегі жанашырлық
Ел аумағын қамтыған қарбалас кезінде бірқатар 

аудан тұрғындары белгілі себеппен жолда қалып 
қойған азаматтарға қол ұшын созды. Дархан пейілімен 
жабырқағанның жанынан табылып, адамгершіліктің 
жоғары үлгісін көрсетті. Елдегі төтенше жағдайға байла-
нысты Қазалыдағы, Арал ауданы Сексеуіл кентіндегі 
теміржол вокзалдарында жолаушылар пойыздары 
екі күнге жуық аялдауға мәжбүр болды. Сол кезде 
жергілікті тұрғындар жолаушыларға көмек беріп, 
ыстық тамақ ұйымдастырды. Қажетті заттарды тегін 
жеткізді. 

Кешеден бастап «Алматы-Қызылорда-Алматы» 
бағытындағы әуе қатынасы қайта іске қосылды. Нақты 
кезеңде «Қорқыт-ата» әуежайынан Нұр-Сұлтан және 
Қарағанды қалаларына әуе рейстері кестеге сәйкес 
жүргізілуде.

 Сондай-ақ, облыс пен ау-
дан орталығын қосатын барлық 
бағыттағы жолаушылар тасы-
малы мен қалаішілік автобустар 
уақытылы қызмет көрсетуде. 
Бұл туралы облыстық жолау-
шылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасының бас-
шысы Мұрат Тілеумбетов ха-
барлады.

«Өңірдегі жолаушылар 
тасымалы қайта жанданып 
келеді. Облыс аумағындағы 

205 елді мекен жолаушылар 
тасымалымен қамтамасыз 
етілді. Ал теміржол саласы 
бойынша 24 жүк пойызының 
барлық рейстері қайта қалпына 
келтіріліп, кестеге сәйкес 
жүргізілуде», – деді ол. 

Айта кетейік, өңірдегі 
эпиде миологиялық ахуалдың 
күрделенуіне байланысты 
барлық жолаушылар тасы-
малы сақтық шараларымен 
қамтамасыз етілді.

Алматыға әуе рейсі 
қайта жанданды

Облыс бойынша төтенше 
жағдай режимін бұзудың ҚР 
ӘҚБтК-нің 476-бабымен 220 
азаматқа әкімшілік хаттама 
толтырылып, сот шешімімен 
оның 7-не ескерту берілсе, 37-
сіне айыппұл салынды, 136-ы 
әкімшілік қамаққа алынды. Ал 
Қазақстан Республикасының 
бейбіт жиналыстарды ұйым-
дастыру және өткізу тәртібі ту-

ралы заңнамасын бұзғаны үшін 
ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабы бой-
ынша 88 азамат анықталып, сот 
шешімімен 1-не ескерту, 3-не 
айыппұл, 72-сіне әкімшілік 
қамаққа алу түріндегі тәртіптік 
шаралары көрілді.

Төтенше жағдай режимі 
кезіндегі талаптардың сақ-
талуын қадағалау мақ са тын-
дағы жұмыс тар жал ғасуда.

308 құқық бұзушылық 
анықталды

Қазіргі таңда өңірімізде төтенше жағдайға байланыс-
ты Қызылорда облысы полиция департаментінің жеке 
құрамы ерекше түрде жұмыс атқарып келеді.


