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Sb
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»

Сыр өңірінде биыл да су 
тапшылығы сезілуде. Бұл өңірдің 
экологиялық және әлеуметтік-
экономикалық жағдайына елеулі 
әсерін тигізіп отыр. Соның 
салдарынан бірқатар көлдер 
құрғай бастады. Оған қоса басты 
дақыл – күріш егісінің көлемі 
азайды. Дариядағы су деңгейінің 
төмендігі табиғи мал азығының 
кемуіне алып келді.

Бір көзден 
сатып алудың 
«жыры» бітпеді
Жегі құртқа айналған жемқорлық пен жең ұшынан жалғасқан 

сыбайластық қай салада болсын тамыр жайғалы қашан. Ел экономикасын 
елеулі шығынға батырып отырған әрекеттерден әлі де арыла алмай 
келеміз. Әсіресе, тендер, яғни, мемлекеттік сатып алу жүйесінде  түрлі 
заңсыздықтардың тыйылмай отырғаны жасырын емес. Өткізілетін 
мемлекеттік сатып алуларға байланысты көпшілік арасында түрлі сыни 
пікірлер айтылып, бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде 
жиі жазылып жүргенмен, жөнге келген жүйе жоқ. Сыбайлас жемқорлықтың 
иісі аңқып тұратын сала ретінде айтылатын осы мемлекеттік сатып 
алулар талайлардың қызметтік жолын ерте аяқтауға себепші  болып, тіпті 
қылмыскер атандырып, жазасын да беріп келеді. Алайда сабақ алып жатқан 
ешкім жоқ сияқты. Құзырлы органдар саладағы заң бұзушылықтарды 
анықтап, тиісті жаза тағайындап-ақ жатыр. Бірақ,  нәтиже қайсы?

Біздің үйге қарама-қарсы бетте техникалық қызмет 
көрсету орталығы орналасқан. Күндіз-түні көліктің 
қарасы бір үзілмейді. Жол бойында ұзын-сонар кезек. 
Жазғы мезгіл болған соң есіктері ашық тұрады. 
Темірлердің тарсыл-тұрсылы анық естіледі. Әсіресе 
көлікті жоғары көтеріп қойғанда шыңылдап естілетін 
ащы шиқылдан құлақ тынады. Оның үстіне терезе ашық 
тұрғандықтан, бояудың иісі қолқаны қабады. Бірақ, 
тынымсыз жұмыс істеп жатқан жас жігіттердің еңбегін 
көріп, тауып жүрген нәпақасы екеніне түсіністікпен 
қараймыз. Дархан есімді көлік жөндеуші механиктің 
арнайы алған дипломы болмаса да, темір тұлпардың 
«кеселін» тамыршыдай дөп басады. Сонан да Дарханды 
іздеп келетіндер көп.  

Техниканың 
тілін білетіндер 
жетіліп келеді

Ақордада Президенттің 
отандық бизнес өкілдерімен 
кезекті кездесуі өтті.

Мемлекет басшысы 
бизнестің өзекті мәселелерін 
талқылау жақсы дәстүрге 
айналып келе жатқанын, 
қаңтар айында болған 
кездесуден кейін елімізде және 
әлемде талай нәрсе өзгергенін 
айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікі рін-
ше, еліміздің келешегі эко номиканың 
мықты болуына бай ланысты және 
кәсіпкерлер мем лекет мүддесін 
жоғары қоя білуі керек.

– Жалпы, жұмысты дұрыс жүргізу 
үшін мемлекеттік органдардың 
есебі жеткіліксіз. Елімізде және 
әлемде болып жатқан оқиғалар 
туралы сіздердің пікірлеріңізді білу 
аса маңызды. Мен, ең алдымен, 
бір мәселені нақты айтқым келеді. 
«Ойын ережесі» әділ әрі бәріне бірдей 
болатын ашық экономика саясаты 
жалғаса береді. Бұл – менің берік 
ұстанымым. «Майшелпек орындар» 
мен жайлы қыз меттерді үлестіруге 
жол берілмейді, – деді Президент. 
Мемлекет басшысы бизнеспен жұмыс 

істеу кезінде ескі тәсілдерге жол 
берілмеуі керек екенін атап өтіп, 

құқық қорғау органдары қызметіндегі 
кемшіліктерді сынға алды.

– Науқаншылдыққа салы нып, 
асыра сілтеуге мүлде болмайды. 
Егер мұндай оқи ғалар анықталса, 
арнайы тексеру жүргізіледі. 
Тиісті баға беріледі. 2019 жылы 
өз Жолдауымда бизнеске заңсыз 
кедергі келтіру мемлекет мүддесіне 
қарсы бағытталған қылмыс ретінде 
қарастырылатынын айттым. Бұл – 
Бас прокуратураның міндеті. Әрине, 
алаяқтармен күресу қажет. Оған 
дау жоқ. Бірақ, артық қыламын деп, 
тыртық қылмау керек. Жазықсыз 
жандар қосақ арасында жапа шекпеуге 
тиіс, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент мемлекеттік орган-
дардың қызметінде сы байлас 
жемқорлыққа жол бермеу керек 
екенін атап өтті.

– Өңірлік билік пен аумақ-
тық құқық қорғау бөлімшелері нің 
басшылары кәсіпкерлермен бірігіп, 
бизнесті қолдау деген сылтаумен үнемі 
заңды бола бермейтін әрекеттердің 
жүзеге асырылуына септігін тигізгені 
жасырын емес. Бұл – үлесті өзара 
бөлісіп алған деген сөз. Мұның бәрі 
сыбайлас жем қорлыққа, көлеңкелі 
әрекет терге, әкімшілік ресурстарға 
негізделген және тендерлер мен 

бюджет қаржысын оңды-солды 
шашуға бағытталған қазақстандық 
бизнестің ащы да болса шынайы 
бейнесін  қалыптастырды. Мұндай 
қылмыс түрлеріне мемлекет батыл әрі 
міндетті түрде жүйелі тосқауыл қоюға 
тиіс. Бұл – үлкен міндет. Біз бизнес 
пен мемлекет мүддесі арасындағы 
теңгерімді қатаң сақтауға тиіс піз, – 
деді Қазақстан бас шысы. 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
пікірінше, ең алдымен, құқық қорғау 
органдары тарапынан негізсіз 
қудалауды азайту жөнінде жүйелі 
шаралар қабылдау қажет.

– Соңғы бес айда проку рорлар 
100 мыңға жуық кәсіп кердің құқығын 
қорғады. Бұл шамамен тұтас 2021 
жылғы көрсеткішке жуықтайды. 
Аталған деректер тергеу орган-
дарының бизнесті қылмыстық қу-
далауға мәжбүрлі түрде тартып 
жатқанын білдіреді. Бас прокуратура 
кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты 
бақы лау-қадағалау, әсіресе тергеу 
әрекеттерін заңсыз жүргізуге жол 
бермеуді барынша қатаң бақылауды 
қамтамасыз етуге тиіс, – деді 
Президент.

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, ҚР Президенті: 

«БІЗ БИЗНЕС ПЕН МЕМЛЕКЕТ МҮДДЕСІ АРАСЫНДАҒЫ 
ТЕҢГЕРІМДІ ҚАТАҢ САҚТАУҒА ТИІСПІЗ»

Қаламға қанат 
байлағандар

«Халықтың жаңаруға, 
жаңғыруға ұмтылысы ерекше»

Еңбек еш 
кетпесін 
десек...
Су ресурстарын пайдалануды реттеу 

және қорғау жөніндегі «Арал-Сырдария» 
бассейндік инспекциясының мәліметіне 
сүйенсек, қазір «Шардарадан» жоғары 
бөліктегі су қоймаларында 16,7 млрд 
текше метр су жинақталған. Ол былтырғы 
жылмен салыстырғанда 1,1 млрд текше 
метрге артық. Дария бойындағы ең ірі су 
қоймасы  – «Тоқтағұлда» 10 млрд текше 
метр су бар. Ал «Шардараға» секундына 
255 текше метр су келуде. Былтыр дәл 
осы мерзімде небәрі 106 текше метр 
еді. Қазір онда 4,8 млрд текше метр су 
жинақталған. Өзеннің төменгі ағысына 
секундына 300 текше метр су жіберілуде.

Аймақ басшысы қабылдауға 
келген азаматтардың мәсе-
лелерін жеке-жеке қарап, 
өтініштерін тыңдады. 

Азаматтар тұрғын үй 
алу, жұмыспен қамту, көз 
мүгедектігі бар адамдарға 
қоғамдық көліктерде тегін 
жүру мәселесін көтерді.  

Облыс әкімі мүгедектігі бар 
азаматтарға қолайлы жағдай 
жасау маңызды  екенін, тұрғын 
үйлер тек кезек реттілігімен 

берілетінін жеткізді. Бұл ретте 
әрбір мәселені мұқият қарап, 
сала басшыларына бірқатар 
тапсырма берді. 

Айта кетейік, тұрғындар 
облыс әкімінің қабылдауына 
e.gov порталы арқылы, е-otin-
ish бірыңғай базасы немесе 
әкімдікке келіп жазбаша арыз 
тастау арқылы жазыла алады. 

Облыс әкімінің баспасөз 
қызметі

Әрбір мәселе мұқият назарға алынады
Кеше облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев кезекте тұрған 

тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады.
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Аймақ

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

1-бет

Сонымен қатар Мемлекет басшысы 
кәсіпкерлерді кү дікті деп тану 
тәжірибесі жиі кездесетінін және іс 
жүзінде бұл тек мүлік дау лары екенін 
атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев құқық 
қорғау органдарынан бірінші кезекте 
алаяқтық, қаржыны жылыстату, заңсыз 
ақша табу, қаржы пирамидаларын құру 
әрекеттерін әшкерелеуді талап етті.

Мемлекет басшысы биз неске қысым 
көрсету фактор ларын анықтаудың 
барынша тиімді жүйесін құруды келесі 
бір міндет ретінде атап өтті.

– Тепе-теңдік және теже мелік 
механизмдер жүйесі мен қоғамдық 
бақылау – осы реформаның табысты 
фор муласы. Құқық қорғау органдары 
тарапынан жасалған әрбір рейдерлік 
әрекет немесе негізсіз қысым жасау 
дерегі Бас прокурордың жеке 
бақылауында болуға тиіс. Осындай 
істер соңына дейін жеткізілуі керек. Бұл 
жерде ешқандай корпоративтік ымыраға 
жол берілмеуі, тіпті сөз болмауы қажет, 
– деді Президент.  

Қасым-Жомарт Тоқаев ашық әрі 
әділ сот төрелігін қамтамасыз етудің – 
басым дығына баса мән берді.

– Сот жүйесін табанды түрде 
реформалау қажеттігі пісіп жетілді. 
Бұл қажеттілік судьялар тарапынан 
жақсы қабылданып жатыр. Реформа 
өз көздеген мақсатына қол жеткізеді 
деп санаймын. Біз мұндай сөздерді 
шетелдік инвесторлардан да, еліміз дің 
кәсіпкерлері мен азаматтарынан да естіп 
жүрміз. Сондықтан мен жуық арада осы 
бағыттағы нақты ауқымды шараларды 
жариялаймын, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев. 

Президент қазақ стан   дық бизнестің 
Ресей Феде ра ция сымен ынты мақ -

тастығының перспек тива ларына тоқ-
талды:

– Ресей біздің стратегиялық 
серіктесіміз болып қала беретінін 
түсінуіміз керек. Жақында мен Мәскеуде 
Пре зидент Владимир Путин  мен 
кездестім. Біз сауда-эко номикалық және 
өнер кәсіптік ынтымақ тасты ғымызды да-
мыту үшін бір қатар проб леманы, соның 
ішінде ше шімін таппаған мәселелерді 
егжей-тегжейлі талқыладық. Қалып-
тасқан байланыстарды сақ тай отырып, 
қазіргі дағ дарысты шығынсыз еңсеру 
керек, – деді Мемлекет басшысы.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы 
салық саясаты мен әкімшілендіру ара-
сында тең герімсіздік байқа ла  тынын 
айтып, осы мәселеге назар ау дарды. 
Үкіметке бизнес қоғам  дастықпен 
бірлесе отырып, Салық саясатының 
ұзақ мер зім ді тұжырымдамасын әзірлеу 
тапсырылды.

Президент қолайлы бизнес-климат 
қалыптастыру тек заң дарды өзгертумен 
және мемлекеттік субсидиялар беру мен 
ғана шек телмейтініне назар аударды. 
Мұнда аймақ тық және жергілікті 
деңгейде қабылданған барлық 
шешімдер мен рәсімдердің жүзеге асы-
рылу тиімділігі маңызды рөл атқарады.

Қасым-Жомарт Тоқаев жиынды 
қорытындылай келе, бүкіл өңірдің 
әкімдеріне жиын барысында айтылған 
барлық ескертпелерді назарға алуды 
және шұғыл шешуді қажет ететін 
қазіргі міндеттерді бір лесіп атқаруды 
тапсырды. Сон дай-ақ әкімдердің 
жұмысын облыс тардағы бизнес-кли-
мат тың қолайлылығы бойын ша баға-
лайтынын айтты.

– Мұндай кездесулерді жал  ғастыра 
береміз. Олар іс керлік сипатта болады, 
– деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, ҚР Президенті: 

«БІЗ БИЗНЕС ПЕН 
МЕМЛЕКЕТ МҮДДЕСІ 
АРАСЫНДАҒЫ ТЕҢГЕРІМДІ 
ҚАТАҢ САҚТАУҒА ТИІСПІЗ»

Референдум – халықтың нақты бір мәселеге байланысты 
пікірі, көзқарасы, таңдауы. Бұл тұрғыда еліміздің Конс титуция-
сына өзгерістер мен толықтырулар енгізу халықтың таңдауы 
арқылы жүзеге асырылатын болады және бұл бастама қоғамдағы 
саяси батыл қадамдардың бірі. Осы орайда Конституцияға 
енгізілетін өзгерістерге әр қазақстандық өзінің пікірін білдіруге 
мүмкіндік алады.

Тәуелсіз Қазақстан тари хында алғашқы конс ти ту ция-
лық өзгеріс бойынша рефе рен дум 1995 жылы өтіп, халық 
бірауыздан Ата Заңды қабыл дады. Ата Заң – мем лекеттің бүгіні 
мен бола ша ғының ал тын қазығы. Заман көші алға жыл жып, 
қоғам мен оның дамуы жолында Конституцияға өзгерістер мен 
толықтырулар қажет. «Бірінші – халықтың әл-ауқатын көтеру, 
екінші – әділет, үшінші – даму». Бұл – Прези дент Қасым-
Жомарт Тоқаев сайлауалды бағдар ламасында көтерген негізгі 
үш мәселе. Бүгінгі рефор малардың барлығы да Президенттің 
сайлауалды бағдарламасымен ұштасады. 

Президенттің референдум өткізу туралы қаулысын құп-
таймын. «Бесінші маусым да жалпыхалықтық референ дум 
өткізілетін болды. Конс ти туциямыздың 33 ба бына түзетулер 
енгізіледі. Менің мақсатым – халқыма мей лін ше еркіндік беру, 
демо кратия мен заң үстемдігін күшейту. Президент ретінде 
ешқан дай артықшылықтар мен жеңілдіктерге құмар емеспін. 
Мұндайды қаламаймын» – деді Президент. Халық өз тағдырын 
өзі шешетіндей болуы қажет. Елімізде мемле кеттің ісін халықтың 
өзі айқын дайтын жағдай жасау үшін референдум өткізілмек. Бұл 
– үлкен өзгеріс. Оның өңі де мәні де ерекше. Өйткені халық пен 
етене байланысы бар. Қарапайым халықтың пікірін сұрайды. 
Бұрынғыдай Парламент қарауына ұсынып, депутаттардың 
«бірауыздан» мақұлдауымен шешім қа был данбайды. Енді Жаңа 
Қа зақстан, әділ Қазақстан деп жатқанымыздың кепілі – халық. 
Жаңару. Бұған дәлел «Әзірленген түзетулердің тарихи маңызы 
бар. Біз мем лекеттігіміздің даму жолын дағы жаңа кезеңге 
қадам басқалы тұрмыз», – деді Пре зидент Қазақстан халқы 
Ассамблеясының «Ел бірлігі – жаңарған Қазақстанның тірегі» 
атты ХХХІ сессиясында. 

Мемлекет болашағы үшін конституциялық референдум 
маңыздылығы ерекше. Ол тұтас мемлекеттің жарқын келе-
шегінің іргетасын қалайды. Қо ғамда күрмеуі шешілмей жатқан 
өзекті  мәселелер көп. Президент «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» тұжы рымдамасы бойынша ел үшін ең қажетті 
қаулыны қабылдады. Референдумда өзгерістер бес бағытта 
болмақ. 

Біріншіден, саяси жүйені терең демократияландыру. Ха лық 
көбіне саясатты түсінбей, қабылданған заңдарға көңілі толмай 
жатады. Сондықтан жүйеге ашықтық енсе, билік елмен етене 
болады. 

Екіншіден, супер прези денттік басқару формасынан мықты 
Парламенті бар прези денттік республикаға түпкілікті көшу. 
Яғни бұған дейінгі тұтас ел тағдырын бір адамға тәуелді етіп 
қою толық жойылады. 

Үшіншіден, президенттік өкілеттіктерді шектеу. Бұл – 
халықтың көкейкесті мәселесі. Әлеуметтік желіде де ашық 
талқыға түскен тақырып. Конституциямыздың 33 бабына 
түзетулер енгізіледі. Ата Заңға сәйкес ол барлық азамат үшін 
тең мүмкіндіктердің кепілі болуға тиіс. Енді Республика 
Президентінің жақын туыс тарының мемлекеттік саяси қыз-
метшілер, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бас шы лары 
лауазымдарын атқаруға құқығы болмайды Пар ламенттің қос 
Палатасының қызметін қайта форматтау және Мәжілістің рөлін 
күшейту, Консти туциялық Сот құру бағы тында мемлекеттік 
билік тармақ тарының тежемелілігі мен тепе-теңдігі жүйесін 
одан әрі жетілдіру. 

Төртіншіден, сайлау жүйе сін демократияландыру – 
аралас пропорционалды-мажо ритарлық модельге көшу және 
партияларды тіркеу процесін одан әрі ырықтандыру. 

Бесіншіден, мәслихаттардың рөлін, олардың субъективтілігі 
мен дербестігін арттыру. 

Конституциялық рефе рендум – ел тарихындағы елеулі 
оқиға. Оған белсенді қатысып, пікір білдіру – әрбір азаматтың 
борышы. Себебі бұл – бүгінгі Қазақстанның ғана емес, келешек 
ұрпақтың тағдырына тікелей әсер ететін маңызды сәт. 

Нұриддин АМИТОВ, 
облыстық мәслихаттағы 

«AMANAT» партиясы 
депутаттық фракциясының мүшесі

– Мұрат Бақтиярұлы, еліміз үлкен саяси 
реформалар қарсаңында тұрған кезеңде Ата 
заңға енгізілетін өзгерістерге негіз болған 
факторларға тоқталып өтсеңіз... 

– Қазіргі уақытта Қазақстан өтпелі кезеңде 
тұр. Тәуелсіздіктің өткен отыз жылының жақсы 
да жақтары, қолайсыз да тұстары  болды. 
Тарихқа үңілсек, орта ғасырларға бармай-ақ 
ХІХ ғасырдан бері қарайғы мысалдарды алсақ, 
авторитарлы режимнің ұзаққа барғанын көрген 
емеспіз. Жетпіс жылдан астам өмір сүрген 
коммунистік партия адамдардың отбасылық 
ісіне дейін араласты. 

Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін 1993 
жылы 28 қаңтарда ерекше Конституция 
қабылданды. Онда Президент билігі барынша 
шектелген, билік Парламентке берілген. 
Бірақ сол кездегі тарихи, саяси жағдайларды 
бағамдасақ, бірінші Конституциядан соң екі 
жыл бойы көптеген заңдар 6 ай, тіпті 1 жылға 
дейін айтыс-тартыспен қабылданбай жатты. 
Оны уақыт күтпейтін еді. Сондықтан бірінші 
Президентке ой келген шығар. 

Қолданыстағы біздің Конституцияның 
70 проценті Шарль де Гольдің кезінде, 
соғыстан кейін қабылданған  Францияның 

Конституциясынан алынған. Генерал мықты 
жігерімен, парламентті тұншықтыра отырып, 
соғыстан қажып шыққан мемлекеттің 80 процент 
билігін қолына  алған. Біздің Конституция 
алғашқы жылдары өз жемісін бергенін жоққа 
шығармауымыз керек. Жоспарлы экономикаға 
әбден бейімделген елдің алға жылжуына 
бағытталған, нарық талабына сай заңдар 
шықты. Бірақ 2000 жылдан бастап тіпті аудан 
әкімінің шешімдерін бұзуға дейінгі билік 
Президентке берілді, яғни Президент барлық 
салаға араласты. «Алдымен экономика, 

сосын саясат» деген ұран шықты. Қоғамның 
базисі – экономика болса, қондырмасы – саяси 
жүйе. Бізде базис алға жылжығанмен, қон-
дырма артта қалып қойды. Саясатта тамаша 
идея ларымен жарыққа шыққандарды билік 
басып тастап отырды. 2003 жылдары бізде 
Прези денттік билік өзінің шегіне жетті. 2007 
жылы Парламент конституциялық реформа 
жа сап, сайлау тек партиялық тізіммен өткізіле 
бастады. 

– Саясаттанушы ғалым ретінде 
енгізілетін өзгерістерге жасаған жүйелі 
талдауыңызды айтып берсеңіз...

– Үш топқа бөліп, жүйелеп айтайын, 
бірін ші бөлігі – билік тармағы арасындағы 
қарым-қатынасты оңтайландыру. Екіншісі – 
аза маттарды мемлекеттік билікке тарту, аралас-
тыру.  Үшіншісі – адам және адам құқықтары. 

Тарих дәлелдегендей авторитарлық билік 
ерте ме, кеш пе түбі кетеді. Біз осы жол-
дан өтуіміз керек болды. Ең бастысы – біз 
қателіктерді қайталамауымыз және келер 
ұрпаққа қайталатпауымыз керек. Сол үшін 
«Президенттің жақын туыстары мемлекеттік 
саяси қызмет шілердің, квази мемлекеттік 
сектор субъек тілері бас шыларының қызмет-
терін ат қаруға қақысы жоқ» деп көрсетіледі. 
Келешекте бұл норма саяси лауазымды 
тұлғалардың, Парламент депу таттарының 
туысқандарына да қолданылуы керек. 

Облыс әкімінің кандидатурасына кем 
дегенде 2 адам ұсынылып, дауыс беруге қа-
тысқан депутаттардың көпшілігінің дауысына 
ие болған кандидат келісім алған болып 
саналады. Осылайша, жергілікті билікке 
қатысты Президенттің өкілеттігі азайып, ол 
мәслихаттардың рөлін айтарлықтай арттыру 
арқылы өңірлік деңгейдегі әкімдердің қолына 
жинақталады. 

– «Жер және оның қойнауы, су, өсімдіктер 

және жануарлар әлемі, басқа да табиғи 
ресурстар халыққа тиесілі. Мемлекет халық 
атынан меншік иелігін жүргізуге құқылы» 
деген бапқа қатысты қандай түсіндірме 
беруге болады? 

– Жер, оның қойнауы, қазынасы – халық 
меншігі. Шаруашылық жүргізу үшін, егін 
егуге бірнеше гектар жер алуыңыз керек делік. 
Жерді жергілікті әкім дік және жер бөлімінен 
аукцион арқылы аласыз. Осының барлығының 
ұйым дастырушысы, яғни халықтың атынан 
мемлекет құқылы дегенді осылай түсіндірген 
жөн. Жер кодексінде «Жер шетелдіктерге 
сатылмайды» деп нақты жазылған.     

– Негізі халық өзгерістерден үміт 
күтіп отыр. Бірақ қоғам белсенділері 
референдумның асығыс өткізіліп жатқанын 
айтады. Осыған көзқарасыңызды білсек...

– Келісетін де, келіспейтін де тұстары бар. 
Келісетін тұсы – Конституция халыққа ортақ. 
Екінші жағынан әр бап, мәселен 33 бап халыққа 
түсіндіріліп жатыр. Азаматтарымыздың көзі 
ашық, бәрі ұғынықты. Қазіргі геосаяси жағдай 
да жеделдікті талап етіп отыр. Референдумнан 
кейін заңдарға өзгеріс енгізіледі, оларды қыр-
күйектен бастап жыл аяғына дейін қабылдау 
міндеті тұр. 

– Осы 33 бапқа енгізілетін өзгерістердің 
ішінен халықтың ең күткені қайсысы 
деп ойлайсыз? 5 маусым күні халықтың 
референдумға дауыс беру белсенділігі 
қандай болады? 

– Қазір халықтың билікке сенімі жоғалған. 
Жақында сауалнама жүргіздік. Соның 
нәтижесімен айтып отырмын. Сондықтан 
Президенттің 2 мерзімге ғана сайлануына, 
Президенттің жақын туыстарының лауазымды 
қызметтерге тағайындалуына тоқтау қойы луын 
күтті деп ойлаймын. Халықтың билікке сенімі 
сайлауды әділ өткізгенде ғана нығаяды. Барлық 
партияға бірдей мүмкіндік берілген соң, 
қайсысы қара үзіп шықса да, халық таңдауы. 

Халық белсенділігіне келсек, тү сіндірме 
жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. 
Жұртшылық референдумға қа тысады, қолдау-
қолдамауы өз еркінде. Бірақ адамдардың өзге-
рісті қалайтыны, жаңаруға, жаңғыруға ұмты-
лысы байқалады.

Әңгімелескен 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,

«Сыр бойы»

«Халықтың жаңаруға, 
жаңғыруға
ұмтылысы ерекше»

Басқосуға облыстық мәслихат 
депутаты Аида Әбибуллаева, «Қазақстан 
іскер әйелдер қауым дастығының» облыс 
бо йынша төрайымы Манат Алмашева 
қатысты.

Аймақ басшысы барлық салада 
ерлермен иық тіресе еңбек етіп, қоғамның 
бел ортасынан табылып жүрген әйелдер 
қауы мының орны ерекше екенін тілге тиек 
етті.  

Кездесуде Раушан Сәрсем баева 
көпбалалы аналарды кәсіппен айналысуға 
тегін үйрету және саясаткер әйелдер 
клубын ашу туралы ұсыныс айтты.

Облыс басшысы қоғам игілігіне 
бағыт талған ұсыныс тарды қолдай тынын 
жеткізді. 

Облыс әкімінің
баспасөз қызметі

Іскер әйелдермен кездесті
Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев «Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығының» 

төрайымы Раушан Сәрсембаевамен кездесіп, бірқатар мәселелерді талқылады. 

Алдағы 5 маусымдағы  референдум 
Конституция баптарының үштен 
біріне өзгеріс енгізуге бағытталып 
отыр. Қазір осы өзгерістерді халыққа 
түсіндіру жұмыстары қарқынды 
жүргізілуде. Осы тұрғыда ҚР 
Парламенті Сенатының депутаты, 
референдумға байланысты құрылған 
республикалық штаб мүшесі Мұрат 
Бақтиярұлына бірнеше сауал қойған 
едік.

Референдум – 
ел тарихындағы 
елеулі оқиға

Тапсырыс беруші: Шәукенбаев Асхат Қасымұлы

Қазақстандықтардың алдында енді 
конституциялық реформаларды жұмыла іске 
асыру міндеті тұр. Тек сонда ғана Мемлекет 
басшысы атап өткендей, «түрлі көзқарас, бірақ 
біртұтас ұлт» қағидатын Жаңа Қазақстанда 
берік ұстанатын боламыз, бір-бірімізді 
жат көрмей, жақын тартып, қоғамда нақты 
өзгерістерге деген сенімді орнықтырамыз. 

Елімізде референдум 1995 жылы 
Конституция қабылданған кезде алғаш рет 
өткізілген болатын. Конституциялық реформа 
жекелеген баптарға емес, негізгі Заңның 
үштен бір бөлігіне қатысты түзетулер енгізуді 
көздейді. Сондықтан жалпыұлттық референдум 
арқылы өзгерістер мен толықтырулар өткізу өте 
орынды. Түзетулер мемлекеттік басқарудың 
жаңа парадигмасын құруды және билік пен 
қоғам арасындағы өзара қарым-қатынасты 
нығайтуды көздейді. Сондықтан Президент 
мемлекет құрылымының жаңа моделін «Екінші 
республика» деп атады.

Mемлекет басшысы ұсынған Жаңа 
Қазақстан идеясында қоғамды одан әрі 
демократияландыруға бағытталған бірқатар 
маңызды бастамалар қамтылады. Бұл 
жаңашылдық елімізде жаңа саяси мәдениеттің 
тамыр жаюына, қоғамдағы өзара жауапкершілік 
пен сенімнің артуына жол ашады. 

Жаңа Қазақстанның мемлекеттік құры-
лысының жаңа кезеңі Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың елді либерализациялау страте гиясына 
негізделген. 

Аталмыш идеяны іске асыру жолындағы 
маңызды белес – Конституцияға өзгерістер мен 
түзетулер енгізу болып отыр. 

«Бұл идея ел азаматтарының жасампаздық 
қуатынан бастау алады. Мемлекетімізді жан-
жақты жаңғыртуға әрқайсымыз үлесімізді 
қосуымыз керек», – деді Президент. 

Бұл реформалар – ауқымды саяси 
жаңғырудың аса маңызды кезеңі. Осы 
түзетулер қабылданғаннан кейін 20-дан астам 
заңды өзгерту қажет болады, атап айтқанда 
Ата заңның 65%-і өзгеріске ұшырайды. 
Бүгінде қолданылып жүрген 2,5 мыңнан 
астам заң мен 51 мың НҚА-ның едәуір бөлігі 
зерделенуі, тексерілуі және жаңартылуы тиіс. 
Конституциялық реформа жүйелі сипатқа ие. 
Нәтижесінде барлық мемлекеттік модельдің 
тиімділігі артады. Бұл өзгерістердің әсерін 
әрбір қазақстандық сезінетін болады.

Мемлекет басшысы біз Қазақстан 
азаматтары ретінде қатыса алатындай өз 
ұсынысын білдірді. Ол біз қол жеткізуге тиіс 
болашақтың бейнесін ұсынды және билік 
институттары арасында жаңа конституциялық 

тепе-теңдікті қалыптастыру және басқару 
нысандарын өзгерту міндетін алға қойды. 
Менің ойымша, бұл өте маңызды және өзекті. 

Конституциялық реформа нәтижесінде 
Қазақстанның саяси құрылымын қоғам 
өміріндегі өзекті тенденцияларға, сондай-
ақ азаматтардың сауал жолдауымен және 
экономикадағы жаңа үрдістермен үйлестіру 
іске асырылатын болады. 

«Тұтастай мемлекеттік аппарат пен оның 
жұмысының қағидалары қайта түзетуге жата ды. 
Конституциялық түзетулер енгізілгеннен кейін 
мемлекет еститін және тыңдайтын, сондай-ақ 
азаматтарға үнемі жауап беретін болады. 

Жалпы, 5 маусымдағы референдум – бұл 
Қазақстанның құқықтық өрісін өзектендіру, 
оған ревизия жүргізу жөніндегі бұдан туын-
дайтын барлық ауқымды ұзақ жұмыстың басы. 

Алдағы референдумның табысты болуы 
көбінесе азаматтардың өздерінің белсенділігіне 
байланысты болады. Сондықтан, барлық 
азаматтарды жаңа өзгеріске дауыс беруге 
шақырамын! 

Серік ДҮЙСЕНБАЕВ,   
облыстық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы

Облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев мемлекет және қоғам 
қайраткері, Тұңғыш Премьер-
министр Ұзақбай Қарамановтың 
жұбайы Ұлдай Рахметоллақызы 
және Р.Бағланова атындағы 
«Қазақконцерт» мемлекеттік 
концерттік ұйымының 
директоры Ақтоты 
Райымқұловамен кездесті.

Басқосуда руханият саласында 
пікір алмасып, Ұзақбай Қарамановтың 
85 жылдығын атап өту туралы 
ой қозғалды. Аймақ басшысы 
қайраткердің құрметіне арнап 
конференция өткізу, аты берілген 
көшеге естелік тақтайшасын орнату 
және Арал қаласындағы №262 мектеп-
гимназиясына спорт алаңын салып 
беруге ықпал жасайтынын жеткізді. 

Кездесу барысында өңір басшысы 
Ұлдай Рахметол лақызына қазақтың игі 
дәстүріне сай Сыр жұрт шылығының 
атынан қамзол кигізіп, ілтипат 
көрсетті. 

Сондай-ақ, «Қазақконцерт» 
ұжы мының Сыр еліндегі гастролін 
өткізу және Қызылорда облысы 
өнер шеберлерінің елорда төрін-
де шығармашылық сапарын  ұйым-
дастыру мәселелері пысықталды.

Дәстүрге сай 
ілтипат көрсетілді

Жаңа өзгерістер бастауы
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2000 жылы сәуір айын-
да Амангелді маған Укаша 
атаның басына барып, дұға 
жасап қайтайық деді. 

Мен Укаша сахаба 
жөнінде, оның құ пиялы 
құдығы туралы бұрында да 
естіген едім, қызы ғушы
лығым ауа түсті. Құдыққа 
қауға салса, ниеті түзу, има-
ны берік адамға су шығады 
екен. Су шығара алмай, талай 
адамның тауы шағылыпты. 

Укаша ата әулие шама-
мен VІVІІ ғасырларда өмір 
сүрген, Мұхаммед (с.ғ.с) 
пайғам бардың замандасы, ис-
лам дінін таратушы ілімдар. 
Оның мазары Қаратаудың 
күнгей бетінде, «Өгіз тау» 
шатқалы маңындағы қы
ратта, Түркістан қала сынан 
42 шақырым жерде екен. 
Кесененің батыс жағында 
200 метрдей жерде Укаша ата 
құдығы орналасыпты. 

Амангелдінің қасында 
Өзбек дейтін жігіт бар, шама-
сы лақап аты болар, үшеуміз 
сол жерге ертелеп шығып, 
түсте жеттік. Зияраттап кел-
ген кісілердің қарасы қалың. 
Биіктен бір шақырымдай 
төмен түсіп, құдық басына 
жеттік. Алдымен Амангелді 
құранын оқып, қауғасын 
құдыққа салды. Жарты ше-
лектей су шықты. Артын-
ша Өзбек те «Фатихасын» 
оқып, шелегін төмен таста-
ды. Оған да су шықты. Ке-
зек маған келді. «Елге та-
нымал күйшімін, су маған 
шықпағанда кімге шығады» 
деген күпірлігім өзіме ғана 
аян. Шелекті құдыққа салып, 
әрібері шайқап, қауғаны 
тарта бастадым. Шелек 
ауыр, демек су да бар. 35
40 метрдей терең құдықтан 
шелек шыққанша ойым сан
саққа жүгірді. Құдайдың 
құдіреті, шелектің сыртынан 
су тамшылап тұр, ал ішін 
шүберекпен сүртіп алғандай 
құпқұрғақ. Тілсіз қалдым. 
Амангелді мен Өзбек мені 
жұбатып жүр, «тағы сал, тағы 
сал» дейді. Тілімді калимаға 
келтіріп, тағы салдым. Тағы 
сол көрініс қайталанды. 
Шелектің сыртынан су там-
шылап тұр, ал іші құпқұрғақ. 
Қанама сыймай жарылып 
кеттім. Шелектің мыж
мыжын шығарып лақтырып 
жібердім. Сірә, ашуыма бы-
лапыт сөздерді де қосып 
жіберсем керек, Амангелді 
сәл ренжіп: «Әулиелі жерде 
жаман сөз айтуға болмайды, 
бетауызың қисайып кетсе, 
ем қонбайды» деп, тәубеме 
түсірді. «Ер кезегі – үш» де-
ген, жаңа шелекпен тағы 
бір салшы» деді әбіржіп. 
Дәретімді алып, білетінімді 
айтып, бетімді сипадым:

– Ей, Алла, су шықса 
арақты да, темекіні де тас
таймын, ендігәрі жаман 
әдетке жоламаймын, – дедім 
Құдайдың алдында отыр
ғандай. Мұны естіп тұрған 
Амангелді мен Өзбек: 

– Кәне, әкел қолды, – деді, 
қол алыстық. 

Жез шелекті күмілжіп 
тұрып құдыққа тастай 
бердім. О тоба! Шелек толы 
су шықты. Екі көзімнен 
еріксіз жас шығып кетті. 
Достарымның қуанышында 
да шек жоқ. Суды қанып 
ішіп, қалғанын тас төбемнен 
құя салдым. Амангелді жы-
миып тұрып: 

– Төке, тағы салсаң тағы 
су шығамын деп тұр ғой, – 
деді.

– Қой, осы да бола-
ды, – дедім, қанағатым мен 

қорқынышым қоса қабат.   
Олар да сал, сал деп бол-
мады. Біссімілләмды ай-
тып, шелегімді тағы да тас
тап жібердім. Құдайдың 
құдіретінде шек жоқ, тағы 
шелек толы су шықты. 

Міне, мен сол 2000 
жылдың сәуір айында берген 
уәдемді орындап, бес уақыт 
парызымнан жаңылмай ке
лемін. Аллаға шүкір, ісім 
оңға басып, жағдайым да 
түзеле бастады. Отбасымда 
береке орнап, жүрек тыныш-
талды.  

Амангелді екеуміздің ор
тақ танысымыз бар еді. Ол – 
ішкі істер саласында қызмет 
істейтін Қалабай Қожанов 
дейтін азамат. Иманы күшті 
жігіт, айналасынан тек алғыс 
алып жүрген жан. Өзім 
бала кезімде бұзықтау бол-
дым, талай рет милицияның 
қолына түстік. Содан болар, 
милицияның мінезін бірден 
танитынмын. Ал, Қалабаймен 
қанша уақыт бірге жүріп, 
ішкі істерде қызмет ететінін 
білмеппін. Көп әңгімеге жоқ, 
мен былаймын, сен олайсың 
дегенді мүлде айтпайтын. 
Мінезі мәрт, жүрегі жұмсақ 
азамат болатын. 

2004 жылдың шілде айын
да Амангелді маған келіп:

– Қалабай мен Сараның 
отандасқанына жиырма жыл 
уақыт болыпты. Бала лары
ның алды оқу бітіріп жатыр. 
Екеуін некеге тұрғызайық, 
–  деді.

– Некесі несі, ЗАГСке 
тұрмап па еді? – дедім мен 
түсінбей.

Сөйтсем дәстүр бо йынша 
ерлізайыптыларға мұ сыл
манша неке қию парыз екен.

Сонымен Арыстанбабқа 
барып, зиярат етіп, сондағы 
молдаға Қалабай мен Сара
ның некесін қидырдық. 
Аман гелді екеуіміз куә
герміз. Кәдімгідей, құжат
тарға қол қоятын және басқа 
да бірнеше рәсімдері, өзіндік 
шарттары мен заңдары бар 
екен. Осылайша өмірімде 
бірінші рет мұсылманша неке 
қиюдың куәгері болғанмын.  
Маған ұнағаны сонша, мен 
де неке қидырамын дегенмін. 
Бірақ әлі сәті түспей жүр.

Сонымен бірге, осы бір 
әдемі дәстүрге арнап «Неке 
қияр» деген күй шығардым. 
Бұл күйді сол жылыақ 
Қызылорда музыкалық кол
леджінің оқушылары үйреніп 
алып, тартып жүрді, тіпті ем-
тихандарда да орындалатын.

2014 жылы Құрманғазы 
атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясының шақыр
туымен Алматыға көштім. 
Домбыра кафедрасының 
мең герушісі бола тұра өз 
шығармаларымды насихат
тауға бейіл болмадым. 
Жақсы ән мен күй ешқашан 
жерде қалмайды, орындау-
шысын табады. Оқу орын-
дарында өзімнің домбыра 
мен фортепианоға арнайы 
жазылған шығармаларымды 
студенттердің орындап жүр
гендерін білемін. 

«Неке қияр» күйімді 
естімегеніме көп болды. 
Сыр бойының кейбір кісілері 
менің күйлерім түгіл, атымды 
да ұмытып қалған сияқты.

 
Төлепберген 

ТОҒЖАНОВ,
Құрманғазы 

атындағы қазақ ұлттық 
консерваториясының ка-

федра меңгерушісі.
ҚР Мәдениет 

қайраткері

һәм «Неке қияр» күйі

Бүгінде мәдениет қыз
мет керлері ұлттық өне рімізді 
дәріптеп, халықты өнері мен су-
сындатып, рухани қазынамызды 
өскелең ұрпаққа жеткізу жолын-
да аян бай еңбек етуде. Кейінгі 
кезеңде ұлт мәдениетінің, аза
мат тарымыздың зияткерлік да
муының өзегі болып санала-
тын кітапхана ісін өркендетуге 
мемлекеттік деңгейде жіті көңіл 
бөлініп отыр. 

Бұл сала қызметкерлеріне  
мемлекеттік деңгейде қолға 
алынған үлкен қамқор лықты 
білдіреді десек артық бол-
мас. Осы ретте облыс бас-
шысы Н.Нәлібаевтың да аза
мат тарымыздың кітап оқу 
мәдениетін арттыруға баса 
мән беріп отырғанын айта кету 
қажет. Мысалы, алдағы «1 мау
сым – Халықаралық балаларды 
қорғау күніне» орай Шиелі кен
тіндегі жаңадан бой көтерген 
әсем ғимарат аудандық балалар 
және ересектер кітапханасына 
бері летін болды. Бұл облыстан 
сайланған сенатор Н.Жүсіптің 
Үкімет алдында маңызды 
мәселе ретінде көтеріп жүр ге
ніндей «кітап культін» қалып
тастыруға бағытталған аймақ 
басшысының құтты қадамының 
бастамасы деп ризашылықпен 
айта аламыз. 

Қазір облыста 209 кітап
хана жұмыс жасайды. Олар дағы 
жалпы оқырман саны 99442 
адам. Кітап оқу мәдениетін 
арттыру ісіне об лысымыздағы 
кітап  ха на лардың ғылыми
әдіс  те мелік орталығы сана-
латын Ә.Тәжібаев атындағы 
әмбебап ғылыми кітапханасы 
ұйытқы болып отыр. Мақсат 
– қызылордалықтардың мә
дениинтеллектуалдық таным 
көкжиегін кеңейту, әдеби мұ
раларға қызығушылықты кү
шейту. Орталық кітапхана 
қорында бүгінгі күні 418586 
дана кітап бар. Ұжым өткен 
жылы 31998 оқырманға қызмет 
көрсетті, жалпы  келушілер 
саны 180368ге жетті. Бұған 
қоса, өткен жылы әдебиеттер са-
тып алуға облыстық бюджеттен 
6,5 млн теңгеден  астам қаржы 
бөлініп, оған 2402 дана әдебиет 
алынса, мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде қосымша 1422 
кітап, жекелеген тұлғалар мен 
ұйымдардан сый ретінде 948 
дана кітап алынды. Биыл бұл 

бағытқа облыстық бюджеттен 
бөлінетін қаржы 6,8 млн теңгеге  
ұлғайып отыр. 

Ұжымда тарихи тұлға лардың 
өмірі мен қызметін ұлықтау, 
шетелдік, әсіресе, отандық 
авторлардың шығар машылығын 
насихаттау мен оқырмандарды 
кітап оқуға көбірек қызықтыру 
бағытында жоспарлы түрде 
бірнеше қыз ғылықты жобалар 
іске асырып келеді. Сөзімізге 
дәлел ретінде атқарылған ау
қымды жұмыстардың бір
қатарын қысқаша атап өтуге 
болады. Мәселен, жыл басынан 
бері кітап оқуды насихаттау мақ
сатында 247 мәдени ісшара өт
кізілді: әдеби  кеш тер,  дөңгелек 
үстелдер, кітап фестивалі, кітап 
тұсау кесер лері, кездесулер, көр 
мелер, шолулар, ак циялар т.б. с.с. 
Солардың қа тарында Д.Қонаев
тың, Р.Бағ ланованың, К.Бай сейі
т ованың,  А.Бай тұр сын   ұлы ның, 
М.Әуезовтің, Ә.Нұр  шайықов
тың, С.Мәу лен ов    тің мерей той
ларына ар налған еске  алу  іс
шараларын,  дәс  түрлі «Тәжібаев 
оқуларын» атау ға болады. 

Республикалық және об
лыстық кітапханалармен әріп
тестік байланыс орнатып, онлайн 
режимде Zoom платформасы 
арқылы вебинарлар, конферен-
циялар және онлайн кездесулер 
өткізілді. Кітапхана жұмысының 
өзекті сұрақтары бойынша 
аудандық орталықтандырылған 
кітап ханалар жүйесіне әдіс
темелік және тәжірибелік көмек 
көр сету мақсатында іссапарлар 
ұйымдастырылды. 

Облыста балалар мен 

жасөспірімдердің кітап оқуға 
деген қызығушылығын артты-
ру мақсатында «Балалар мен 
жасөспірімдерді кітап оқуға 
тарту, кітап оқуды насихат-
тау және «Оқитын ұлт – оқуға 
құштар мектеп» жобасын жүзеге 
асыру бағытындағы 20212025 
жылдарға арналған облыстық 
ісшаралар жоспары» бекітілді. 
Жоспарға сәйкес ісшаралар 
толық атқарылды. «Отбасы-
мен бірге оқимыз», «Балалыққа 
кітаппен барар жол», «Әжем 
айтқан ертегі», «Дәстүрлі отба
сылық оқу», «Библиокер уен», 
«Жазғы кітапхана», «Ертегімен 
есейемін», «Сыр сандық»  атты 
жобалар жүзеге асырылды.

Сыр өңірі ақынжазу шы
ларының шығар ма ла рын наси
хаттау,  оларды туған топыраққа 
табан тіре  тіп, қаламгерлер мен 
оқыр  мандарды байланыстыра
тын жырсүйер әдеби ортаны 
қалыптастыру мақ сатында «Ел
ге сәлем» атты жоба іске асып 
ке леді. Сонымен бірге жас та
рымызды ұмыт бола бастаған 
батырлар жырын жаттауға 
ма шық тандыру мақ сатында 
«Батыр ды ұлық тау – тарихы-
мызды ұмыт пау» атты облыстық 
байқау өтуде. 

Бүгінгі күні «2022 жыл – 
Балалар жылына» орай бала-
ларды кітап оқуға қызықтыру 
бағытында «Кітаппен бірге 
өсеміз», «Әжемнің ертегілері», 
«Ертегілер елінде» атты жоба-
лар бойынша көлемді жұ мыстар 
атқарылуда. Бүл діршіндер үшін 
«Алақай» қуыршақ театры 
мен «Ісмер» қолөнер үйірмесі, 

оқыған шығармаларын өзек
тендіру арқылы жас өспі рім
дердің есінде ұзақ сақтауға 
қызмет ететін «Еркетай» бала-
лар алаңы ашылды. Біз үшін 
өрен деріміздің шығар машы
лықпен жұмыс жасауға ерте 
бейімделгені өте маңызды. 
Осы бағытта кітапханада «Ра-
уан» балалар шығармашылық 
клубы және «Кездесу», «Жау
қазынғұмыр» жас ақындар 
клубы, Қызығушылық клу-
бы және сурет салу, домбы-
ра үйірмелері жұмыс жасай-
ды. «Шаңырақ» интел лект 
орталығында жұмыссыз жа-
стар мен әлеуметтік жағы
нан аз қамтылған азаматтар 
компьютерлік сауаттылыққа 
тегін үйретіледі. Сонымен 
қатар, жаңа бастамалардың 
бірі ретінде мемлекеттік қыз
мет керлерді кітап оқуға тар-
ту мақсатында қолға алынған 
жұмысты атап айтуға болады. 
Облыстағы 3 мың нан астам 
мемлекеттік қыз меткер арасын-
да кітап оқу байқауын  жүйелі 
жүргізу мақсатында «Мемо-
рандум – мәдениет қызметін 
маз датудың мүмкіндігі» атты 
ісшара ұйымдастырылды. 
Соңында ҚР Мемлекеттік қыз 
мет істері агенттігі облыс
тық департаментінің басшысы 
Ғ.Тұрсынбаев пен об лыс  тық 
мәдениет және спорт бас қар
масының басшысы Р.Рүс темов 
өзара әріп тестік мемо ран
думына қол қойды. Мұндай 
тәжірибе алдағы уақытта кеңі
рек жал ғасатын болады. Жыл 
соңына дейін   «Дарынды ұрпақ 
– кемел келешек кепілі» атты 
айма қтықтәжірибелік конфе-
ренция, «Елге сәлем», «Әдеби 
өлкетану», «Жазғы кітапхана», 
«Арулар әлемі», «Музыкалық 
қонақжай» жобалары және «Бір 
ел – бір кітап» акциясы аясында 
жұмыстар жүргізіледі. Сондай
ақ, Қа залы ауданында «Оқырман 
ұрпақ – ұлт болашағы» атты 
облыстық семинар, облыс кітап
ханашылары арасында «Жыл 
кітабын бірге оқимыз» және 
«Үздік кітапханашы»  байқауы 
өтеді деген жоспарымыз бар. 

Нұрлыбек МЫҢЖАС,
Ә.Тәжібаев атындағы 

облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханасының директоры

Бұл мәдениет үйінің биік еңсесі 
алыстан көз тартады. 380 орындық 
концерт залы, «Ақбаян» музей бөлмесі 
бар, жүзге тарта мүшесі бар әртүрлі 10 
үйірме жұмыс істеп келеді.

Менің осы мәдениет үйіне бас-
шы болғаныма екі жылға жуықтады. 
Қызметтің алғашқы кезеңі пандемия
мен тұстас болды. Сондықтан ең әуелі 
жұмысты онлайн танымдық айдарлар-
дан бастадық. «Айтыстағы айшықты 
ойлар», «Күй керуені», «Сырдың 
сырлы саздары», «Парасатты по-
эзия», «Жыр отау» сынды бірнеше 
танымдық бағытта айдарлар дайындап, 
әлеуметтік желідегі парақша арқылы 
көпшілікке ұсынып келе жатырмыз.

Өткен жылы Домбыра күніне 
орай белгілі композитор, Сыр бойы 
күй мектебінің бірнеше буынын 
тәрбиелеген ұстаз Тасболат Ысқақов 
атындағы домбыра үйірмесін аштық. 
Үйірмеде домбыра жайлы, Сырдан 
шыққан күйшікомпозиторлар жайлы 
та нымдық көрнекіліктер ілін ген және 
дәулескер күйшінің суреттері, өмір 
бойы тартқан домбырасы тұрған тұғыр 
да дайындалған. Қазір жиырмаға 
жуық жас өнерпаз осы үйірмеде сабақ 
алып жатыр. Олар бір неше аймақтық 
конкурстың жүлде герлері атанып та 
үлгерді.

Биыл жыл соңына дейін қаһарман 
әнші Роза Бағланованың 100 жылдығы 

аясында әйгілі әншінің атында вокал 
үйірмесін ашпақпыз. Бұл кезде осы 
бағытта дайындық жұмыстары жүріп 
жатыр. Үйірмеден хор және жеке жас 
әншілер сабақ алатын болады. Бұл 
бағытта мәдениет саласының үздігі 
Ләйла Оразқызы мен белгілі әнші 
Жұмабай Шерниязовтан жеке сабақ 
алатын жас таланттар жетерлік.

Жыл сайын дәстүрлі түрде 
Мұқағали Мақатаевтың өлең дерін 
мәнерлеп оқудан мектеп оқушылары 
арасында көркем оқу сайысы дәстүрлі 
өтіп ке леді. Сондайақ, қаладағы кіш
кентай балғын балаларды өнерге 
тәрбиелеу мақсатында бала бақшалар 
арасында «Бал бала» сайысы биыл 
15рет ұйымдастырылмақ. Сонымен 
бірге, Тұрмағамбет Ізтілеу ұлы ның 
жырларын жатқа оқудан оқушылар 
арасында «Назым сөздің шебері» атты 
сайыс биыл қала бойынша тұңғыш 
ұйым дастырылды. Был тыр об лыстық 
клуб кәсіпорын дары ның байқауына 
қатысып, М.Ералиева мәдениет үйі 
«Үздік клуб2020» номинациясына 
ие болып, 2дә режелі дипломмен ма-
рапатталды. Бұл ұжымның бірлескен 
жұмысының нәтижесі деп білеміз. 

Нұрмат МАНСҰРОВ,
М.Ералиева атындағы мәдениет 

үйінің директоры

Мәдениет үйіндегі 
мезеттер

Қызылордадағы бұрынғы «Бумажник» мәдениет сарайы 2003 жылы 
қазақ ән өнерінің сандуғашы Мәдина Ералиева атына берілген еді. 
Келесі жылы осы оқиғаға 20 жыл болмақ.

Өнер сапарлары 
Өзбекстан Республикасы Мәдениет 

министрлігі және Сурхандария облысы 
әкімдігінің ұйымдастыруымен биылғы 
7-8 мамыр аралығында Бойсун 
ауданының Паданг таулы ауылында 
өткен Халықаралық ұлттық салт-
дәстүрлер мен фольклорлық «Бойсун 
бахори» фестиваліне «Ақмешіт» 
фольклорлық ансамблі қатысып, өнер 
көрсетті.

Базар жыраудың 180 жылдығына орай 13
15 мамыр аралығында «Жыр керуені» зерттеу 
танымдықзерттеу экспедиция бағытында фи-
лармония жыраулары А.Бүрлібаев, А.Қуаңбаев, 
М.Сүгірбай, Ж.Жақсан Өзбекстанға шығар
машылық іссапармен барып қайтты.

Экспедицияның алғашқы күні Ташкент, 
Самарқанд қалаларында Әмір Темір, Жалаңтөс 
Баһадүр, Төле би бабаларымыздың басына зия-
рат етуден басталды. Іссапар Новаи қаласының 
Үшқұдық ауданында жалғасын тапты. Жырау
лар жергілікті халықпен кездесіп, кесене 
ұстасы Төрехан Дәдібаевпен және осы істің 
бастамашысы болған аудан ақсақалы Аб-
дулла Керуенбаевпен сұхбаттасты. Сонымен 
қатар, Жалпақтаудың етегіндегі Балқы Базар 
бабамыздың кесенесіне барып, тағзым етті.

Облыстық филармонияның 50 жылдығы ая-
сында камералық оркестр ұжымы облысаралық 
шығармашылық және гастрольдік ынты
мақтастық туралы меморандум негізінде 17 ма-
мырда Ақтөбе қаласына гастрольдік сапармен 
барып, Ғ.Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық 
филармониясының «Өнер орталығында» кон-
церт берді. Концерттік бағдарламада респуб
ликалық байқаулардың лауреаты А.Иман
жапбаров, С.Тасбергенова, А.Табынбаев және 
фаготшы М.Байымбетов жеке орындауда өнер 
көрсетті. Ақтөбелік көрермен Сыр өнеріне 
ерекше қошемет танытты.

«СБ» ақпарат

“SYR BOIY” GAZETINIŃ ARNAIY BETI

tin
Елге аты белгілі Амангелді Сапаров деген  емші-

көріпкел азаматпен таныс едім. Талай қазақ баласын 
жаман әдеттерден арылтып, беттерін құбылаға бұрып, 
тура жолға салған, ауруларына шипа іздегендерге 
шапағатын тигізген кісі. 

21 МАМЫР – 
МӘДЕНИЕТ 
ЖӘНЕ ӨНЕР 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 
КҮНІ

Рухани өмір мәйегі

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 
2019 жылғы  «Сындарлы қоғамдық 
диалог – Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауында 
мәдениет мамандарының жағдайын 
жақсартуға, еңбекақыларының ұлғаюына 
үлкен мән берілді. Президент: «Біз 
мәдениет саласында жұмыс істейтін 
азаматтарға жеткілікті түрде көңіл 
бөлмей отырмыз. Бұл – ең алдымен, 
кітапхана, музей, театр қызметкерлеріне 
қатысты мәселе. Олардың еңбекақысы 
соңғы жылдары мүлде көбейген 
жоқ. Соның салдарынан мәдениет 
қызметкерлері, әсіресе жас мамандар 
жеңілдігі бар тұрғын-үй бағдарламаларына 
қатыса алмайды» деп мәдениет саласындағы 
бірқатар маңызды мәселелерге айрықша 
тоқталды.

ALTYN
ҚҰДЫҚТАН 
СУ ШЫҒАРУ
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Әрбір адамның пешенесінде 
тағдыры жазуы болатыны 
әлмисақтан белгілі. Осындай 
әңгімелерді жас күнімізде 
қариялардың аузынан еститінбіз. 
Бала көңілмен біреуін тыңдап, 
бірін тыңдамай ойнап кететін 
едік. Шыр етіп  өмірге келгеніңде 
көретінің де, тататын дәм-тұзың 
да маңдайыңда жазылып тұрады 
дейтін сөз құлағымызға сіңісті 
болған. 

Біршама жасқа келіп, алды-ар-
ты мызды бағамдап қарағанымызда, 
сол бір есті адамдарымыздың айтқан 
әңгіме лерінің дұрыстығына көзіміз 
жетіп, жаратылыстың өте бір  шебер 
сомдалған көріністеріне таңғалған 
жайымыз бар. Өз  басым бәрін бірдей 
көрдім, білдім деп айта алмаймын. 
Дегенмен  өмірде жақсы адамдармен 
араласып, сыйлы жандардың жанында 
жүргендігімді өз  тағдырымның үлкен 
бір құрметі, Жаратушы иеміздің ма-
ған  бұйыртқан айрықша сыйы деп 
қабылдаймын. Сол үшін де өміріме, 
тағ дырыма  деген  разылығымды біл-
діру ді парыз санап, пенделік  тәубем 
деп  түсінемін.

1984 жылы мен Алматы қала-
сындағы Қазақ мемлекеттік универ-
ситетіне  оқу ға бардым. Бір азаматтар 
арқылы  ауы лы мыздың  қызы  Бахова  
Ұмытхан  апа мыздың үйінде бір ай-
дай тұруыма тура келді. Үйлері – 
қазақтың қабырғалы қа ламгері Әб-
діжәміл Нұрпейісовтің досы Тахауи 
Ахтановтың саяжайы. Ұмытхан  апа-
мыздың анасы Тиыштық әже өте 
байыпты, ақылды кейуана болатын. 

Екі дос қаламгердің кей кезде 
әжеге сәлем  беріп, жемісі уылжыған 
саялы бақтың ішіне келіп демалып 
тұру дағдылары бар екен. Тамылжыған  
күздің шуақты бір  күнінде Әбең мен 
Тахаң Ұмытхан апаның үйіне келді. 
Күні  бұрын  біліп  отырғандықтан 
дастархан мәзірі дайындалып, қам-
қарекет те жасалынды. Қазақы дәс-
түрмен қос алыптың қолына су құйып, 
қызмет жасадым. Бұл менің Әбдіжәміл 
мен Тахауи есімді қазақтың марқасқа 
азаматтарын бірінші рет жа қыннан 
көруім болатын. Екеуі де сырбаз, көп 
сөйлемейтін, бірін-бірі емеурін дерінен 
танитын сыралғы  достар  екен.

Әбеңдей алыпқа естелік жазу 
үстінде осы бір отыз сегіз жыл бұ-
рынғы  алғаш кездесуім көз алдыма 
келе қалды. Бұл да болса маған бұ-
йырған тағдырдың сыйы, менің өмі-
рімдегі тағылымды  күндерім  екен. 

Заманымыздың заңғар жазушы-
сы, абыз ақсақалы Әбдіжәміл  Кәрім-
ұлымен кездесіп, бірге болған  күн-
дерім сол бір сый-құрметімнің  куәсі, 
қайталанбас мезеті болғаны анық. 
Мұн дай заңғар, аңыз адаммен бірге  
болу – менің  үш  ұйықтасам  да  түсіме  
кірмеген тарихи сәттерім, ұмытылмас  
күндерім.

2012 жылы 7-8 қыркүйекте Арал 
ауданында Жақайым атаға арналған 
республика көлеміндегі халықтық 
шара болып өтті. Халықтың өз ықы-
лас-пе йілдерімен қаржы жиналып, 
Ақша тауда үлкен пантеон орнаты-
лып, ас берілді. Баба рухына Құран 
бағыш талып, мәдени шаралар ұйым-
дастырылды. Аудан тара пынан осы 
мәселеге орай комиссия құрылып, 
іс-шаралар жоспары  белгіленді. Ко-
миссия төрағасы болып Мұхтар Әуес-
ұлы Оразбаев, орынбасарлығына мен  
бекітілдім. Жетінші қыркүйек күні  
пан теон-белгінің ашылуына келген 
Әб діжәміл Нұрпейісовті күтіп  алып, 
тау басына бірге  шықтық. Сексен же-
тіге келген қария ғой, қиналып қалар 
деген оймен, білегінен ұстап демегім 
келген. «Бала, қолымнан ұстама, 
өзім шығамын» деген соң амал жоқ, 
қатарласып жүруге тура келді.

Едәуір биік саналатын Ақшатау-
дың төбесіне еш қиналмай жеткеніне  
қат ты таңғалдым. Сексен жеті жас 
былай тұрсын, ол кісіден әлдеқайда 
кіші адамдардың өзі биік басына қи-
налыңқырап шықты. Екінші  дүние  
жүзілік соғыстың қан майданында 

қар жастанып, мұз төсенген, оқ пен 
оттың ортасындағы небір шай қас ты 
бастан кешкен жан ғой, сонда Әбеңнің 
құрыштай шыныққан қалы бына 
сүйсіндім. Сұрапыл соғыс күн деріндегі 
жанын шүберекке түйіп жүріп жасаған 
шығармашылық жұ мыс тары да рухани 
тұрғыдан шы нығу, жетілу, қалыптасу 
жылдары бол ғандығы мәлім. Ал, 
соғыстан ке йінгі жылдарындағы 
жазушылар ара сындағы жікшілдік 
пен жершілдік тұрғысындағы айтыс-
тартыстарының небір жүйкеге салмақ 
түсірер  күйзе лістерінің  өзі-ақ, ол  
кісінің  ерік-жі  герін қара тасқа жанып, 
қайра ған дай шыңдалу мектебі болды  
де   сек, артық айтқандық емес деп ой -
лаймын. Осының бәрі Әбеңді ру хани-
моральдық тұрғыдан қалып тас  тырып, 
ғасырға таяу ғұмыр кешуі не әсер еткен 
ең үлкен  фактор деп ойлаймын. Олай 
дейтініміз, Әбең – жара тылысынан 
қайратты да қай сар, күйректікке 
берілмейтін жа ны сірі, мұқалмас 
мықты тұлға. Бол маса шы ғармашылық  
ортаның дау-да майларынан өзіне-өзі 
ие бола алмай ішімдікке са лынып, 
терең дағ дарыстарға түсіп кеткен ақын, 
жазушыларымыз қаншама?! Ең бас-
ты ерекшелігі сөзге сараң сабыр иесі 
екендігінде деп түсінемін. Ал, тура  
сөйлеп, турап түсетін кесек мі незі небір 
ықпалды адамдардың өзін тұ саулы 
аттай  шоқырақтатып, тік сіндіріп 
отырады екен.

Аудандық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің басшылығында  
жүр ге німде сол кездегі облыс әкімі 
Қ.Көшер баевтың тікелей бастама сы-
мен және қолдауымен Арал қаласы нан 
Әбеңнің шығармашылық үйі салынған 
болатын. Кей кездері Ә.Нұр пейісовтің 
әдебиет үйі деп аталға нымен, өз  
жұмыстарын қалалық мұ ражай  ретінде  
бастады. Қаншама сый   лы қонақтар, 
ақын-жазушылар ке ліп, рес публика 
көлеміндегі бала масы жоқ  шы-
ғармашылық  үйі  деп  бағалағаны  әлі  
күнге  есімде.

2014 жылы  тоқсан  жасқа  толған  
жазушы  ағамызды, сол  кісінің  өзіне  
арнап  салынған  шығармашылық  үйі -
не  әне  келеді, міне  келедімен сар ғая  
күттік. Бірақ, Әбең  сол  жылы  кел-
меді. Анығын білгенімізде ағамыз 
өзінің  мерейтойын өткізуге, құр мақ-
тан шылыққа мүлдем қарсы адам екен. 
Осы  мінезінен-ақ  қадірлі қаламгердің 
жаңа қырын танығандай болдық. 
Болмаса, ыңғай білдіріп жатса Әбең 
үшін барлығына да дайын азаматтар 
жетерлік  екен.

Алайда, аймақ басшысы Қырым бек 
Елеуұлы ағасының тілін тауып, ретін 

де келтірді. 2015 жылдың 9 қарашасы 
күні келген Әбең, сол бір  қастерлі 
шаңырақта екі күн болып, демалды. 
Соның өзінде жарқ-жұрқ еткен 
салтанатты рәсімдерінің бірі де жоқ, 
баласы Кәрім мен келіні Әйгерім және 
немересі Имаш қана бар. Жолбасшысы 
белгілі журналист – Аманжол 
Сақыпұлы Оңғарбаев. Ке лесі күні 
Арал қаласында тұратын қарындасы 
Байқабылқызы Ажар апамыз, аудан 
әкімі А.Мұхимов пен Әбеңе арнап 
қонақасын берді. Бас қаларымызға ет 
тамағы тартыл ғанында Әбең үшін  
арнайы асылған сазанның еті мен бал 
татыған сорпасы даярланыпты. Ұлы  
адамның тамақ жеуінің өзі де бір бөлек 
тәрбие ғой. Өзіне ғана тән болмысымен 
та ғамды да баппен, сүйсініп жейді екен. 
Арасында жәймен  ғана әңгіме өрбі тіп 
отырды. Сол кезде Әбеңнің жалпы ба-
лыққа ас қайырылмайды, бірақ сазанға 
бата беріледі, ол жайлы Құранда бар 
дегені менің жадымда  жатталып 
қалды. Құлаққа жағымды қоңыр да-
уыспен айтылған әңгімелерімен  бір-
ге ағамыздың сарқытынан да дәм 
таттық. Дастархан басында бәріміз 
куә болған жағдайдың бірі келіні Әй-
геріммен арасындағы сыйластық  
көріністері. Атасы үшін тамақпен бірге 
қабылдайтын дәрілері мен  су сын дарын  
рет-ретімен  беріп отырды.

2015 жылдың 10 қарашасы күні 
болған осы оқиғаға дейін-ақ мен  
«Ишандар өткен ғұлама, хабар бер-
ген Алладан» деп аталатын ке зекті 
кітабымды даярлау үстінде бо-
латынмын. Соңғы бөлімдерін нақ тылау 
кезінде  бір жарым ай бұрын Әбеңе ұялы 
байланыс арқылы ха барластым. Оған 
себеп, кітабымдағы Ақайдың Қосаны 
деген атақты ба рымташының өміріне 
бай ланысты еді. Тоқсан жеті жасқа 
ке ліп қайтыс болған Қосан атамыз да 
Жақайым аталығының Андағұлынан 
тарайтын Нәдірі болатын. Осы жа-
ғынан алғанда бұл адамдар бір-бір-
леріне туыс  болып келетіндігін атап 
өткім де келеді. Айырмашылығы екі 
аға йынды адамдардың ұрпақтары бо-
лып  келетіндігінде. Қосан ата есі-
мі аңызға айналып, Қарақалпақтың 
Шымбай, Қоңырат пен Үргеніші, 
ұлан-байтақ ұлысымыздың батысы, 
Арқа мен Сырға тегіс тарап, Ресейге 
де йінгі қазақтарға мәлім болып, қа-
сиет қонған сарабдал ақыл иесі, жау-
жүрек тұлға болған. Қосанның жал-
ғыз баласы Ыбыраштан тараған 
Берсүгірдің әйелі  Мәлика менің әке-
шешеммен бірге өскен анамыздай адам 
болатын. Сол кісінің естелігі бойынша 
1960-жылдардың басында  Әбдіжәміл  

Нұрпейісов Мырзастың басындағы 
Қосан ағасына келіп, көп әңгімелерін 
тыңдап, жазып  алып кетіпті. Жас 
келіншек болып табал дырық аттаған 
Мәлика шешеміз ата сынан  бұл  әңгіме  
не  туралы  деп  сұрамақ  түгілі, бетіне  
тура   қарауға  да батпайтын. Осы оқиға 
туралы телефон арқылы айтып, өтініш  
жасағанымда Әбең ауруханадан шығып 
үйіне келе жатыр екен. Аты-жөнімді 
айтып өзім  ді таныстырғанымда, «айна-
ла  йын Аманөткел мен Ақбасты бір  
те  ңіз дің жағасындағы бір ел ғой, елге 
барғанымда асықпай отырып  сөй-
лесейік»  деп  жылы  қоштасты. Қай  
уақытта  келесіз  деп  айтуға  дәрмен  
жоқ, ағамыздың бірауыз жылы сө зінің 
өзіне мәз болып, марқайып қал ғанмын. 
Себеп, жанына барудың өзі қиынға 
соғатын Әбеңдей алыптан  сұхбат 
алудың басқалар үшін қандай бола-
тындығын мен өз көзіммен көріп,  куәсі 
де болғанмын.

Шығармашылық үйіндегі кең кө -
сіліп демалып жатқан сәтін  пай дала-
нып, ептеп сөз  бастадым. «Мен  сегіз  
ай  бойы  ауруханада  жатып  шар-
ша дым. Жүйкеме  де  үлкен  салмақ  
түсті. Сен  айтып  отырған  Қосанды  
есіме  түсіре  алмай  тұрмын, ренжіме  
шырақ» деді. Сәл  тосылып  барып, 
«аға,  менде  Ақайдың  Қосанының  
су  реті бар еді, әкеліп көрсетсем бола 
ма?» дегенімде, «жәрайды әкеле 
ғой»  де  генді жәйімен ғана айтты. Де-
реу  үйге жетіп архивімдегі суретті 
та уып, «Мырзастан шықты шайыр-
лар» кітабымның бір данасымен қоса 
әкелдім. Кітаптан бұрын сурет тегі  
бейнеге көзілдіріксіз бес минуттай 
үңіле қарап, жәй ғана болды деп 
қолыменен де белгі  берді. Ақтөбедегі 
«Қан мен тердің» кейіпкерлеріне қо-
йылған Кәленнің образы етке той ған 
қазақ сияқты бір бейне. Дәл осындай 
қылып қайтадан жасат тырамын 
дегенінде төбем көкке  жеткендей 
қуандым. Сонымен бірге менің 
кітабымдағы ақын-жырау ларымыздың 
жырларына айрықша  назар  аударды. 
Әсіресе, Бітімбай  ша йырдың өлеңдерін 
оқи отырып, он дағы  жер-су  атаулары  
мен  адам дардың есімдеріне көбірек 
ден  қойды. Қайту сапарында Қосанның 
суреті  мен  кітабымды өзімен бірге 
ала кетті. Оныншы қараша күні кешкі 
астан  кейін, Әбеңнің жақсы демалуына  
ар нап тілектерімізді білдірген соң, 
үй ле рімізге тарадық. Ертеңіне аға-
мызды шығарып салу үшін  жиналып 
сәлемдескен соң, сыртқа шығып кет   -
кен мін. Бір уақытта «Тәке, сізді  ша-
қы рып жатыр» дегенінде  біртүрлі  
болып қысылыңқырап қалдым. Ойы-
ма дереу аудан әкімі А.Мұхимов 
түсті. Себебі, мұндай шаралардың 
кезінде сценарийлік жоспарлардан  
әл де қандай ши шығатын болса, біз-
дерге үлкен айыптар тағылатын.
Абыр   жыңқыраған күйімде ішке  кел -
генімде мүлдем басқа көрініске тап  
болдым. Қарсы алдымнан аудан  әкі-
мімен  қатар  тұрып,  қолына  шапан  
ұстаған  Әбең  шықты. «Тәңірберген,  
айналайын,  мен  ешкімге  бұлай  ақ-
тарыла бермейтін едім, мына ша панды 
сенің иығыңа жапқалы  тұр мын» деп 
ағынан жарылды. Осы лайша, тоқсан  
бір  жасқа  келген  қа дір  менді  қария, 
абыз  ақсақал, ұлы  қалам гердің  ықы-
лас-пейіліне  рахмет  деуге  шама  кел-
гендей  болды.

Сол бір шуақты күн, естен  кетпес 
тарихи  сәттерден  бері  жеті  жыл уақыт  
өтіпті. Өзін қадір тұтқан халқымен бірге 
тәуелсіз  еліміз басшыларының жоғары 
дәрежелі құрметтерін көрген және 
әлемнің таңдаулы шығар ма шылық 
өкіл дерінің беделді мара паттарын 
иеленіп, есімінің  өзі  аңыз  болып  
тараған  абыз  ағамыз  да  бұл  өмірден  
өтіп, Көктөбенің  басындағы  мәңгілік 
мекенінде  тыныс  тауып  жатыр. Өзінің  
кіндік  қаны  тамған  Беларанында  ата-
анасының  сүйікті  перзенті  болып  
өмірге  келген  Әбең дей ұлы жүрек 
адамзаттың ұлы  суреткер жазушысына, 
қайраткер  тұлғасына айналды.

Тәңірберген ДӘРМЕНОВ.   
Қызылорда  қаласы

Халықаралық «Қазақ тілі» 
қо ғамдық бірлестігінің 2021-
2025 жыл дарға арналған 
бағдарла масының мән-маңызы 
мен мақсаты неде? Миссиясы 
– қазақ тілін мемлекеттік тіл 
мәртебесіне орнықтыру, мақсаты 
– ана тіліміздің қолданыс аясын 
кеңейтіп, толық таралуына 
ықпал ету, оқыту, зерттеу және 
жүйелеудің ғылыми-әдістемелік 
негізін әзірлеу сынды 12 түрлі 
міндетті орындауды жоспарға 
енгізді. Биылдан бастап, нақты 
жұмыстар жүзеге аса бас тайды. 
Әр бес жыл сайын атқа рыл -
ған іске есеп беріліп, меже мен 
міндет айқындалып, алға бас қа 
мақсаттар қойылады. 

Тағы айта кететіні, «Ұлт-
тық ру хани жаңғыру» ұлттық 
жобасы ең алдымен қазақстан-
дық бірегейлік пен зияткерлік 
әлеуетті дамытуға арналған бір-
неше негізгі бағытты қамтиды. 

«Анамыздың ақ сүтімен бо йы-
мызға дарыған тілімізді ұмы ту 
– бүкіл ата-бабамызды, тари-
хы  мызды ұмыту», – деген екен 
Ба уыржан Момышұлы. Осы 
қазақ тілінің тағдыры жайында 
тіл жана шыры ретінде жастарға 
айтарымыз аз емес.

Жақында Конституцияға өз-
гер ту лер мен түзетулер енгі зу 
бойынша референдум өткізіл-
гелі тұр. Ол да үлкен жауап-
кершілік жүктейді. Сон дықтан 
саяси науқанға мейлінше үлес 
қосып, болашаққа қадам басуға 
дағдылануы керек.

Біз көпұлтты мемлекетпіз. 
Мей лі бола берейік, бұл тарихи 
даму жолымен қалыптасты жә-
не бұл біздің еліміздің кем ші-
лігі емес, басқалардан артық-
шылығы. Тәуел сіздіктің негізгі 
тірегі – ұлттың тілі, діні, ділі. 
Бұрынғы даналардан қалған 
«Қанша тілді білсең, сонша 

мәдениеттісің, сонша байсың» 
деген сөз бар. Әрине, құптарлық 
ой, бірақ, өзге тілді игеремін 
деп жүргенде өз тілімізден 
айырылып қалмау жолын қатаң 
қадағалау керек. Ұлтшылдық 
рух жоқ жерде, ұлтқа адал қыз-
мет ету де жоқ. Осыған көзіміз 
жетіп отыр. 

Жаңақорғанда 20-ға жуық 
өзге этнос өкілдері тұрады. 
Сал ты мен дәстүрі басқа бол ға-
нымен, ортақ мүддеге ұйысты-
ратын жалғыз құ ралы, ол – қазақ 
тілі. 

Бір сөзбен айтқанда, ұлт пен 
тілдің бірлігі – халық әлеуетінің, 
ұлт руханиятының ұлы тұғыры 
болары сөзсіз.

Ізәтілла НӘРЗІЛДАЕВ,
Халықаралық «Қазақ 

тілі» қоғамы Жаңақорған  
аудандық филиалының 

төрағасы

Тіл – мемлекеттің табан тірейтін тұғырлы 
темірқазығы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстанда көрнекі ақпаратта орыс және қазақ тілін 
пайдалануды регламенттейтін заңға қол қойды. Жаңа 
Ережелерге сәйкес көрнекі ақпаратты орыс тілінде 
жазу енді міндетті болмайды. Сондай-ақ жол 
белгілеріндегі жазбаларды мемлекеттік тілде 
жазу, хабарландыруларды, жарнамаларды, 
баға белгілерін, мәзірлерді, нұсқауларды да 
қазақ тілінде жазу мүмкіндігіне қол жеткізілді. 
Мемлекеттік тіл, шын мәнінде, ұлттық 
саясаттың өзегі, діңгегі дейтін болсақ, қазақ 
тіліне басымдық беріп, техника, экономика, 
саясат тіліне айналғаны жөн.

АБЫЗ  АҒАМЕН  
КЕЗДЕСУ

Тіл – темірқазығымыз

Кім-кімге де кіндік 
қаны тамған жер көзінің 
қарашығындай қастерлі 
екені белгілі. Біздің ауылда 
есімі жалпақ жұртқа мәлім 
батыр бабалар, ғұлама 
даналар, әулие емшілер 
дүниеге келген. Сондай 
аруақты бабамыздың 
бірі –  Қожаназар ишан 
Артықбайұлы.  

Қожаназар Артықбайұлы 
Мек кеге үш мәрте қажылыққа 
бар ған, пайғамбар жасында өмір-
ден өтіпті. 

Ишанның жеті ұлы болыпты. 
Баршасы діндар, оқымысты 
адамдар екен. Қазіргі таңда ау-
дан орталығындағы өз есімі-
мен аталатын мешітті кейін 
інісі Бекназарға беріпті. Одан 
соң Бекназардың баласы Нұр-
мағанбет ұстапты. Өкінішке 
қарай, Нұрмағанбет небәрі 24 
жасында өмірден өткен. Аудан 
орталығындағы «Қожаназар 
ишан» мешіті 1902 жылы пай-
далануға берілген. Мәдени-та-
рихи ескерткіштер қатарында, 
мемлекет қорғауында. Сапалы 
салынған Алланың жердегі үйі-
нің арада ғасырдан астам уақыт 
өтсе де,  міні құрымаған. 

«Дін – апиын» деп саналған 
сонау кеңестік кезеңде де ме-
шіт қызметін тоқтатпады. Ол 
кезде облыста екі мешіт ғана 
яғни, «Айтбай мешіті» мен «Қо -
жаназар ишан» мешіті ғана бар 
еді. «Мұсылмандар ме шіті» деп 
аталатын. 

Ишан – діни атақ тардың 
ең үлкені. Қазақ жерінде 
ишандық атақты алу үшін жеті 
мешітке барып, сы нақтан өткен. 
«Ишанның осал дау дегенінің өзі 
қабірде жатқан өліктің жағдайын 
біледі екен» дейді деректе.

Ишан атамыздың жеке қар-
жысына салдырған екінші мешіті 
Сырдарияның жағалауында, қа-
зіргі Жанқожа батыр ауылының 
тұсында орналасқан. Қалың тал 
қоршаған жерде мешіттің ор-
ны бар. Ауыл тұрғындары бұл 
маңды киелі санайды. Қожаназар 
ишан атамыз әулие, емшілігімен 
қатар бағбандықты да терең 
меңгерген жан екен.   

Сәл уақыт бұрын  ел  азамат-
тарымен бірге Қожаназар Ар-
тықбайұлы ишан бабамыздың 
бейітіне зияраттап барған едік. 
Сол  күні аспан шайдай ашық, 
жарқырап тұрды. Алдымен сүр-
леу жол, кейін биік каналдың 

бойымен біршама жол  жүрдік. 
Алдымыздан түйе келесі жо-
лықты. Шудасы желмен жел-
біреген ойсылқара нәсілі шетінен 
қос өркеші баладай күйлі көрінді. 

Әулие, ғұлама Қожаназар 
ишан Артықбайұлы бабаның бе-
йіті жанына аялдап, аруағына 
құран бағыштадық. Мұратбек 
мол даның сазды даусымен оқы-
ған қасиетті Құран аяттары аты-
рапты баурап алғандай әсер-
лендік.

Ишан бейітінен әудем жердегі 
арада өткен уақыт ағынымен өз 
ізін қалдырған мешіттің алдына 
арнайы дайындап әкелген «Осы 
жерде Қожаназар ишан мешіті 
орналасқан» деген жазуы бар 
мәрмәр тақта орнатып, қоршауын 
құрғанбыз. Ал мешітке таяу 
маңда Сырдария өзені сарқырап  
ағып жатты.

Қазалы ауданы.

Қасиет қонған Қожаназар ишан 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

ПАРТИЯ ФИЛИАЛЫНДАҒЫ
КЕЗДЕСУ
«AMANAT» партиясы жанындағы 

референдумды қолдауға арналған рес-
публикалық штабтың мүшелері, ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаттары 
Ғалым Әміреев, Бақытбек Смағұл 
мен Геннадий Ши повских Қызылорда 
қалалық партия филиалында партия 
активі және ардагерлермен кездесті.

Мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұл-
дың сөзінше Конституцияға енгізілетін 
түзе тулер билік тармақтары арасындағы 
қарым-қатынастардың оңтайлы тепе-
теңдігін қалыптастыруға және аза-
маттардың конс титуциялық құқықтарын 
қорғауды кү шейтуге көмектеседі.

Ал, Геннадий Шиповских халық 
өз тағдырын өзі шешетіндей болуы, 
мемле кеттің ісін барлық өлшемдер бо-
йынша халықтың өзі айқындайтын 
жағдай жасау үшін бүкілхалықтық ре-
ферендум өткізіліп отырғандығын айт-
са, Ғалым Әміреев болашақты айқын-
дайтын дауыс беру арқылы тарихи 
ше шімдер қабылданатынын атап өтіп, 
жи налғандарды өз таңдауын жасап, осы 
науқанға атсалысуға шақырды.

ӨЗГЕРІСТЕР 
ТҮСІНДІРІЛДІ
«AMANAT» партиясы жанындағы 

рес публи калық штабының мүшелері, Қа-
зақстан Респуб ликасы Парламенті Мә-
жілісінің депутаттары Ғалым Әміреев, 
Бақытбек Смағұл, Геннадий Шиповских 
Арал, Қазалы, Қармақшы аудандары мен 
Қызылорда қаласында түрлі кез десулер 
өткізді. Азаматтарға жалпыхалықтық 
ре  фе рендум ның маңызы мен Конс титу-
цияға енгізілетін өзгерістерді түсін дірді.

ҰСЫНЫС-ПІКІРЛЕР 
ЖИНАҚТАЛДЫ
«AMANAT» партиясы облыстық 

штабының мүшелері апта барысында 
«Жан-Арай» ЖШС, «Алтын Орда» құ-
рылыс заттар маркеті, «Қызылорда электр 
тарату тораптары компаниясы» АҚ және 
т.б. еңбек ұжымдары, білім, денсаулық, 
мәдениет, азаматтық қоғам және сауда-
логистика саласы өкілдерімен кездесті. 
Алдағы науқанның мән-маңызын түсін-
дірді. Кездесулер барысында аза маттар-
дың ұсыныс-пікірлері жинақталды. 

ҚОС АУДАНДАҒЫ 
КӨШПЕЛІ ҚАБЫЛДАУ
Партияның мобильді қоғамдық қа-

былдау тобы Қазалы ауданындағы Қо-
жабақы, Бозкөл және Жаңақорған ауда-
нындағы Сүттіқұдық, Бесарық елді 
мекендерінде көшпелі қабылдау өткізді. 
Төрт бірдей ауылда өткен көшпелі қа-
былдауға 50-ге жуық азамат келіп, ауыл-
ішілік жол, балабақша, аяқсу, мал жа-
йылымы, жұмысқа орналасу сынды түрлі 
мәселелерді ортаға салды. Қабылдау 
ба рысында 20-ға жуық өтініш  дереу 
шешімін тапса, қалған өтініштерді 
мобильді топ өкілдері партиялық 
бақылауға алды. 

Аптада аймақтық және аумақтық фи-
лиалдар мен республикалық, облыс тық 
штаб мүшеле рі жалпыхалықтық ре фе-
рендумды қолдау ға бағытталған түрлі 
форматтағы 140-қа жуық ақ параттық-на-
сихаттық іс-шара ұйымдасты рды.
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Қазір өзім де ағалық жасқа жеткен, 
жастарға жол көрсетіп, тәлімгер шәкірттер 
тәрбиелеп жүрген ұстаздың бірімін ғой. 
Сөйте тұра, көңілден тәтті елесі кетпес, 
тайға мініп, желмен жарысып,  ауылда асыр 
салған, сосын қаздың балапанындай тізіліп, 
мектеп табалдырығын аттаған жасөркен 
кезімізді жиі еске аламын. Биыл сол алтын 
ұядан қанаттанып түлеп ұшып, әрқайсымыз 
арман қуып жан-жаққа кет кенімізге тұп-тура 
50 жыл болыпты!

«Елу жылда ел жаңа» дейтін дана 
халқымыз жаңару мен жаңғырудың та биғи 
қалыпты дүние екенін қалтқысыз таныған 
ғой. Ұлы Даланың қастерлі өл кесінің бірі, 
шежірелі Қызылорда облы сының Жалағаш 
ауданындағы «Мәдениет» аталатын 
алақандай ауылға аңсарымыз ауып тұрады.

«Мәдениет» ауылындағы біз оқыған «1 
Май» атындағы №32 мектептің тарихы да 
тым әріден басталады. Осы білім ордасында 
1970-1974 жылдары директор болған 
Әленов Шакизада Әбішұлының жазуы 
бойынша, іргесі 1925 жылы бастауыш 
мектеп болып қаланған. Осы қара ша-
ңы рақтың табалдырығын қол ұстаса бір-
ге аттап, 1972 жылы бірге бітірген 45 
түлектің (20-сы қыздар) бүгінде бірқатары 
арамызда жоқ екенін ойласам, жүрек тұсым 
шымырлайды. Асанов Бердібек, Әбдікеров 
Төлеген, Елеуішов Әлкебай, Жақсыбаева 
Алтын, Қамзаев Бекен, Қаражанова 
Құлғанша, Салиева Базаркүл, Өмірзақов 
Есен сияқты жарық дүниеден ертерек кеткен 
сыныптастарымызға «то пырағы торқа 
болсын» дей отырып, жар қын жүздерін 
сағынышпен еске аламыз және барған сайын 
дұғамызды оқимыз.

Сол сияқты, ойымызға білім нәрін құй-
ған, «тарыдай болып кіріп, таудай болып 
шығуымызға» бар күш-жігерін арнаған 
ардақты ұстаздарымыздың көпшілігі ба-
қилық болып кеткенін де өткен шақпен айту 
қиын екен. Біз мектеп табалдырығын аттаған 
уақытта мектеп директоры Кәрбоз Серікбаев 
деген кісі еді, одан соң Шахман Елубаев, 
бітірген кезімізде Әленов Ша кизада деген 
ағамыз басшылықта болды. Үшеуі де өмірде 
көргені көп, көңілге түй гені мол, білімі мен 
біліктілігі, іскерлігі мен ұйымдастырушылық 
қасиеттері ас та сып жатқан, елге сыйлы 
парасатты аза мат тар еді. 

Шәкірттердің мектеп бағдарламасын 
ғана игеріп қоймай, жан-жақты терең 
білім алуы, тәрбиелі азамат болып шығуы 
ең алдымен, оқытқан мұғалімдердің бі-
ліктілігіне байланысты екені даусыз. Бұл 
ретте, директордың оқу ісі жөніндегі 
орынбасары болған «Қазақ КСР халық 
ағарту ісінің озық қызметкері», «КСРО 
баспа ісінің озық қызметкері» энцик-
лопедист-ғалым Бекраш Жүсіпов, «Қазақ 
КСР халық ағарту ісінің озық кызметкері» 
Бейбіт Оразымбетова, математика пәні нің 
мұғалімі Тәуекел Төремұратов, сурет пен 
еңбектен дәріс берген Мәлік Лау баев, «Аға 
мұғалім» атағының иегері, орыс тілі пәнінің 
мұғалімі Ырысалды Нұр мағанбетова, Ұлы 
Отан соғысы және еңбек ардагері, дене 
шынықтыру-әскери дайындық пәнінің 
шебері Таңсықбай Шапағатов, биология 
мен неорганикалық химия пәнінің мұғалімі 

Мирхан Таукеева, тағы да басқа аты-жөндері 
аталмаса да, мәңгілік жадымызда сақталған 
ұстазда рымыздың тағдырымыздағы алар 
орны ерекше. 

Иә, біздің аға ұрпақ өкілдері жаста-
йымыздан білім алуға құштарланып, қа-
бырғамыз қатайғанша қара жұмыста 
шың далып өстік. Мүмкін уақыт та солай 
қатал болған шығар. Бірақ одан жаман 
болғанымыз жоқ. Қатарластарымның ал ды 
мемлекеттік басқару органдарында, ат қару 
мекемелерінде, мәслихаттарда, эко   номика 
мен ауыл шаруашылығында, білім мен 
ғылым саласында, жоғары оқу орындарында, 
мектептерде түрлі қызмет терде абырой 
биігінен көрініп келеді. Бәрін бірдей бір 
мақалада қамту мүмкін емес, елге белгілі, 
өмірі жастарға өнеге боларлықтай бірнеше 
сыныптасымның дерегіне тоқталып өтейін.

Өз ақыл-ойын, таным түсінігін, рухани 
жан-дүниесін табанды еңбегі арқылы 
жетілдіріп, ұштап, күш-қайратын, жігерін 
осы мақсатқа жұмылдыра білетін адамдар 
болады. Сондай жанның бірі, мектепте 
жүргенде-ақ өз бағытын анық айқындап 
алған Нұрлыбек Жолдасбаев Мәскеудің 
Тимирязев атындағы академиясын бітіріп, 
туған ауылымыз «Мәдениет» кеңшарының 
директоры, Жалағаш және Жаңақорған 
аудандарының әкімі, Қызылорда облыс-
тық ауыл шаруашылығы, жер қатынас тары, 
әлеуметтік еңбек қорғау басқарма ларының 
бастығы, облыс әкімінің орын басары 
лауазымдарында абыройлы ең бек етіп, ел 
алғысына бөленді.

Өмір белестерінде қандай қызмет ат-
қарса да адамдарды ортақ іске жұмылды ру, 
ұйымдастыра білу сияқты қасиеттері мен 
жарқырап көрінген Қартаңбай Қалия нов 
деген сыныптасым еңбек жолын қатар дағы 
жұмысшылықтан бастады. Әскерден оралған 
соң, Алматы Мемлекеттік дәрі герлік 
институтының дайындық кур сына түсіп, 
провизор мамандығын алып шықты. Содан 
Шымкент облыстық дә ріхана басқармасында 
аналитик болып бастап, кейінірек Қызылорда 
темір жол дәріханасының меңгерушісі, 
облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету бөлімінің 

бастығы болып қызмет атқарды. Сы нып-
тасым Маханбетқали Қабылтаев екеу-
міздің көзқарасымыз бір арнада тоқай-
ласып, екеуміз де Алматыдағы Қазақ 
ауыл шаруашылық институтын таңдадық. 
Тек, алғашқы жылдары мен жұмыс істеп, 
әскерге барып амалсыз үш жылдан кейін 
ғана өз мақсатыма жете алдым.

Өмірлік мамандығын дәл таңдап, оған 
шын берілген Маханбетқали инс титутты 
сәтті бітіріп, өзінің еңбек жо лын «Мәдениет» 
ауылында өндіріс бри гадирі, агроном 
болып бастап, Жа лағаш аудандық партия 
комитетінің ауыл шаруашылығы бөлімінің 
нұсқау шысы, «Таң» совхозы партия комите-
ті нің хатшысы, директоры одан соң ау-
дан дық әкімдіктің ұйымдастыру бөлі мінің 
меңгерушісі, «Табиғат және жануарлар 
дүниесін қорғау» мемлекеттік мекемесінің 
директоры болып, бірқатар қызметтік 
белестерден абыроймен кө ріне білді. Мен 
институтты үздік аяқтап, оқытушылық 
қызметке қалдым. Техника ғылымдарының 
кандидаты атандым. Қазіргі кезде Қазақ 
аграрлық зерттеу университеті жанындағы 
респуб ликалық оқу-әдістемелік кеңесінің 
ғы лыми хатшысы ретінде ЖОО-лардағы 
білім сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтерді үйлестіре отырып, бәсекеге 
қабілетті білім беру бағдарламаларын 
әзірлеуге жетекшілік жасап келемін.

Осы ғылым әлемінде жарты ғасырдай 
жүріп жинақтаған өмірлік тәжірибемді 
орайы келсе, туған ауылымның дамуы үшін 
де қажетке жарату ойымда жүр. Ауылды 
дамытуға соңғы кездері ел Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев баса назар аударып келеді, 
әр сөзінде ауыл шаруашылығы – Ұлттық 
экономиканың негізі екенін қадап айтып, 
еліміздегі бәсекеге қабілетті агрокешен құру 
кө ле мін арттыруды тапсырып отыр. Бұл өзі-
нен өзі жүзеге асатын шаруа емес. Ол үшін 
субсидиялау, астық тұқымымен, ши кізатпен, 
жем-шөппен және жол, кө лік, ауызсу, газбен 
қамтамасыз ету сияқ ты инфрақұрылым 
мәселелерін ше шу, мектептер мен аурухана, 
спорт алаң дарын салу және жөндеу сияқты 
көптеген бағдарламаларды жүйелі жүзеге 
асыру қажет. 

Біздер мектеп бітіргенімізге 50 жыл 
толуына орай Қабылтаев Маханбетқа-
лидың ой тастауымен «Мәдениет» ауы-
лының орталығынан «Туған жерге тағ-
зым» атты Сыныптастар саябағын ашу 
мақсатында жер телімін рәсімдеп, игі лікті 
істі қолға алдық. Қазіргі таңда саябақты 
әрлендіру жұмыстары толы ғымен аяқталды. 
Саябақ құрылысына бар лық сыныптастар 
шын ықыластарымен атсалысты. Құрылыс 
барысында Әбенов Ерғали қорға қомақты 
қаржы салып, құрылыс жұмыстарының тез 
және сапалы жүргізілуіне бас-көз болды. 
Ал, Нұрлыбек досымыз отырғызылатын 
ағаштарды облыс орталығынан өзі таңдап, 
тегін алып берді. Баймахан, Мақсат, 
Әлімбек, Ақберген, Нұрман саябақты 
қоршау, ағаш егу жұмыстарын атқарды.Бұл 
жерде бөле-жаратын ештеңе жоқ, барлығы 
да өз мүмкіндіктерінше қолдау көрсетті. 
Ме нің тарапымнан мерейтойға арналып, 
сыныптастар мен ұстаздар үшін мерекелік 
төсбелгі дайындалды.

Айтпақшы, өз ортамыздан отбасын 
құрған Абенов Ерғали – Қыстаубаева Нәзира, 
Жақсылықов Баймахан – Жақсы баева Алтын, 
Қабылтаев Маханбетқали–Бәйімбетова 
Қожагүл сияқты сыныптастар біздерді асыға 
күтіп жүргендерін айтып, тезірек қауышуға 
шақырыпты. Біз де осындай сезімдеміз.

Өмір белесінде әр қиырда жүрген, ұл-қыз 
өсіріп, алды 20, арты бес-алтыдан немере 
сүйген, Илясова Тұрсынкүл сияқ ты шөбере 
көрген ата-әжелердің ту ған жерде бас қосып, 
өздері білім алған шаңы рақтағы партаға 
отыратын күндері де алыс емес.

Тек, елімізде тыныштық, әр отбасында 
аманшылық болсын деп тілейік!

Исабек ЖАНАШЕВ,
Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу 

университеті жанындағы республикалық 
оқу-әдістемелік кеңесінің  ғылыми 

хатшысы 

Адам баласы өз ғұмырында көп нәрсені бастан өткереді ғой. Оқу 
бітіріп, диплом алу, қызметке орналасу. Өмірдің басқа да белестерінде 
тіршілік қамымен ойға, қырға шапқылау. Соның біразы ұмытылып, 
ой-санаңнан өшіп қалғанын да байқамайсың. Ұмытылмайтыны – тек 
балғын балалық шақ. Міне, бүгін де сол қызық пен шаттыққа толы, 
алаңсыз кездеріміз сағым жылдардың аржағынан қол бұлғайтын 
секілді.

ЕЛУ  ЖЫЛДЫҢ 
БЕЛЕСІНДЕ

ЖОБА

Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір 
қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қызылорда облысы әкімдігінің өзгерістер 

енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесі бекітілсін.
2. «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 

реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда 
қаласы мен аудан әкімдіктері заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз 
етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қызылорда 
облысы әкімінің орынбасарына жүктелсін.

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

Қызылорда облысының әкімі                                Н. Нәлібаев

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасы Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің
Су ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Арал-Сырдария
бассейндік инспекциясы» республикалық
мемлекеттік мекемесі

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасы Экология, 
геология және табиғи ресурстар 
министрлігі Экологиялық реттеу және
бақылау комитетінің Қызылорда облысы
бойынша Экология департаменті»
республикалық мемлекеттік мекемесі

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қызылорда облысының ауыл
шаруашылығы және жер қатынастары
басқармасы» коммуналдық мемлекеттік
мекемесі

Қызылорда облысы әкімдігінің
2022 жылғы «__» ____________ № _____ қаулысымен

бекітілген

Қызылорда облысы әкімдігінің өзгерістер енгізілетін 
кейбір қаулыларының тізбесі

1. «Қызылорда облысының Ши-
елі және Сырдария аудандары аума-
ғындағы Сырдария өзенінің су қор-
ғау аймақтарын, белдеулерін және 
оларды шаруашылықта пайдалану 
режимін белгілеу туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2015 жылғы29 
желтоқсандағы №283 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мем лекеттік тіркеу тізілімінде № 5340 
болып тіркелген) мынадай өзгеріс ен-
гізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген 
Қызылорда облысының Шиелі және 
Сырдария аудандары аумағындағы 
Сырдария өзенінің су қорғау ай мақ-
тары мен белдеулерінің шаруашы-
лықта пайдалану режимінде:

2-тармақтың 2) тармақшасы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«2) су шаруашылығы және су 
жи найтын құрылысжайлар мен олар-
дың коммуникацияларын, көпірлер ді, 
көпір құрылысжайларын, айлақтар-
ды, порттарды, пирстерді және су 
көлігі қызметіне байланысты өзге де 
көліктік инфрақұрылым, кәсіпшілік 
балық өсіру, балық шаруашылығы 
технологиялық су айдындары объек-
тілерін, жаңартылатын энергия 
көз дерін (гидродинамикалық су 
энер гиясын) пайдалану объек-
тілерін, сондай-ақ, су объектісіндегі 
рекреациялық аймақтарды қоспа ған-
да, демалыс және (немесе) сауық-
тыру мақсатындағы ғимараттар мен 
құрылысжайларды салмай, ғима рат-
тар мен құрылысжайларды салуға 
және пайдалануға;».

2. «Қызылорда облысының Арал, 
Қазалы және Қармақшы аудандары 
аумағындағы Сырдария өзенінің су 
қорғау аймақтарын, белдеулерін және 
оларды шаруашылықта пайдалану 
режимін белгілеу туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2015 жылғы 29 
желтоқсандағы №284 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5341 
болып тіркелген) мынадай өзгеріс 
енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген 
Қызылорда облысының Арал, Қа-
залы және Қармақшы аудандары 
ау  мағындағы Сырдария өзенінің су 
қорғау аймақтары мен белдеулерінің 
шаруашылықта пайдалану режи-
мінде:

2-тармақтың 2) тармақшасы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«2) су шаруашылығы және су 
жинайтын құрылысжайлар мен олар-
дың коммуникацияларын, көпірлер ді, 
көпір құрылысжайларын, айлақтар-
ды, порттарды, пирстерді және су 
көлігі қызметіне байланысты өзге де 
көліктік инфрақұрылым, кәсіпшілік 
балық өсіру, балық шаруашылығы 
технологиялық су айдындары объек-
тілерін, жаңартылатын энергия көз-
дерін (гидродинамикалық су энер-
гиясын) пайдалану объектілерін, 
сон дай-ақ, су объектісіндегі рекреа-
циялық аймақтарды қоспағанда, де-
малыс және (немесе) сауықтыру мақ-
сатындағы ғимараттар мен құрылыс 
жайларды салмай, ғимараттар мен 
құрылысжайларды салуға және пай-
далануға;».

3. «Қызылорда облысының Жа-
ңақорған және Жалағаш аудандары 
аумағындағы Сырдария өзенінің су 
қорғау аймақтарын, белдеулерін және 
оларды шаруашылықта пайдалану 
режимін белгілеу туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2015 жылғы 29 
желтоқсандағы №285 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мем лекеттік тіркеу тізілімінде № 5331 
болып тіркелген) мынадай өзгеріс 
енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген 
Қызылорда облысының Жаңақорған 
және Жалағаш аудандарының ау мақ-
тары шекарасында Сырдария өзе нінің 
су қорғау аймақтары мен бел деу-
лерінің шаруашылықта пайдалану 
режимінде:

2-тармақтың 2) тармақшасы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«2) су шаруашылығы және су жи-
найтын құрылысжайлар мен олардың 
коммуникацияларын, көпірлерді, кө-
пір құрылысжайларын, айлақтарды, 
порттарды, пирстерді және су көлігі 
қызметіне байланысты өзге де кө-
ліктік инфрақұрылым, кәсіпшілік 
балық өсіру, балық шаруашылығы 
тех нологиялық су айдындары объек-
тілерін, жаңартылатын энергия көз-
дерін (гидродинамикалық 

су энергиясын) пайдалану объек-
тілерін, сондай-ақ, су объектісіндегі 
рекреациялық аймақтарды қоспа-
ғанда, демалыс және (немесе) са-
уықтыру мақсатындағы ғимараттар 

мен құрылысжайларды салмай, ғи-
мараттар мен құрылысжайларды са-
луға және пайдалануға;».

4. «Қызылорда облысының Қы-
зылорда қаласы аумағындағы Сыр-
дария өзенінің су қорғау аймақтарын, 
белдеулерін және оларды шаруашы-
лықта пайдалану режимін белгілеу 
туралы» Қызылорда облысы әкім-
дігінің 2017 жылғы 24 ақпандағы 
№720 қаулысына (Нормативтік құ-
қықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №5758 болып тіркелген) 
мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген 
Қызылорда облысының Қызылорда 
қаласы аумағындағы Сырдария өзе-
нінің су қорғау аймақтары мен бел-
деулерінің шаруашылықта пайдалану 
режимінде:

2-тармақтың 2) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«2) су шаруашылығы және су 
жинайтын құрылысжайлар мен олар-
дың коммуникацияларын, көпір лерді, 
көпір құрылысжайларын, айлақтарды, 
порттарды, пирстерді және су көлігі 
қызметіне байланысты өзге де кө-
ліктік инфрақұрылым, кәсіпшілік 
балық өсіру, балық шаруашылығы 
технологиялық су айдындары объек-
тілерін, жаңартылатын энергия көз -
дерін (гидродинамикалық су энер-
гиясын) пайдалану объектілерін, 
сон дай-ақ, су объектісіндегі рекреа-
ция лық аймақтарды қоспағанда, 
де малыс және (немесе) сауықтыру 
мақ сатындағы ғимараттар мен құ-
рылысжайларды салмай, ғимараттар 
мен құрылысжайларды салуға және 
пайдалануға;».

5. «Су қорғау аймақтарын, бел-
деулерін және оларды шаруашылықта 
пайдалану режимін белгілеу туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 
жылғы 22 қазандағы №1247 қау-
лысына (Нормативтік құқықтық ак-
тілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№6481 болып тіркелген) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген 
Қызылорда облысының Арал, Қа-
залы, Қармақшы, Жалағаш, Сыр-
да рия, Шиелі аудандары және 
Қы зылорда қаласындағы су объекті-
лерінің су қорғау аймақтары мен бел-
деулерінің шаруашылықта пайдалану 
режимінде:

2-тармақтың 2) тармақшасы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«2) су шаруашылығы және су 
жинайтын құрылысжайлар мен олар-
дың коммуникацияларын, көпірлерді, 
көпір құрылысжайларын, айлақтарды, 
порттарды, пирстерді және су көлігі 
қызметіне байланысты өзге де 
көліктік инфрақұрылым, кәсіпшілік 
балық өсіру, балық шаруашылығы 
технологиялық су айдындары объек-
тілерін, жаңартылатын энергия көз -
дерін (гидродинамикалық су энер-
гиясын) пайдалану объектілерін, 
сондай-ақ, су объектісіндегі рекреа-
циялық аймақтарды қоспағанда, 
де малыс және (немесе) сауықтыру 
мақ сатындағы ғимараттар мен құ-
рылысжайларды салмай, ғимараттар 
мен құрылысжайларды салуға және 
пайдалануға;».

6. «Су қорғау аймақтарын, бел-
деулерін және оларды шаруашылықта 
пайдалану режимін белгілеу туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 
2019 жылғы 18 ақпандағы №1335 
қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізі-
лімінде №6702 болып тіркелген) 
мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген 
Қызылорда облысының Арал, Қазалы, 
Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Ши-
елі, Жаңақорған аудандары және 
Қызылорда қаласындағы су объек-
тілерінің су қорғау аймақтары мен 
белдеулерінің шаруашылықта пай-
далану режимінде:

2-тармақтың 2) тармақшасы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«2) су шаруашылығы және су 
жинайтын құрылысжайлар мен олар-
дың коммуникацияларын, көпірлерді, 
көпір құрылысжайларын, айлақтарды, 
порттарды, пирстерді және су көлігі 
қызметіне байланысты өзге де 
көліктік инфрақұрылым, кәсіпшілік 
балық өсіру, балық шаруашылығы 
технологиялық су айдындары объек-
тілерін, жаңартылатын энергия көз-
дерін (гидродинамикалық су энер-
гиясын) пайдалану объектілерін, 
сондай-ақ, су объектісіндегі рекреа-
циялық аймақтарды қоспағанда, 
де малыс және (немесе) сауықтыру 
мақ сатындағы ғимараттар мен құ-
рылысжайларды салмай, ғимараттар 
мен құрылысжайларды салуға және 
пайдалануға;».

Прокуратура органдары 
был тыр да, биыл да бұл ба-
ғытта бірқатар жұмыстар ат-
қарды. Қадағалау шаралары 
ба рысында мемлекеттік сатып 
алудың барлық сатысында заң 
бұзушылықтарға жол берілгені 
анықталған. Атап айтқанда, заң 
бұзушылықтар құрылыс ны са-
нының жоба-сметалық құжат-
тамаларын әзірлеуден бастап, 
мемлекеттік сатып алуды өт-
кізу, құрылыс жұмыстарын 
жүр  гізу және нысанды қа был-
дау сатыларында орын ал-
ған. Оның ішінде құрылыс 
барысында жо ба-сметалық 
құ жаттамадан же келеген жұ-
мыстарды алып тастап, орнына 
негізсіз қымбат материалдарды 
қосу фактілері бар.

Облыстық прокуратураның 
қоғамдық мүдделерді қорғау 
басқармасының басшысы Ай-
дос Әбдібаевтың айтуынша,  
2021-2022 жылдары 134 млн 
теңгеге бюджет қаражатын 
жым қырудың 5 фактісі бойын-
ша сотқа дейінгі тергеп-тексе-
ру басталған. Мәселен, былтыр 
Қазалы ауданы әкімдігі ғима-
ратының құрылыс жұмыстары 
бойынша мердігер мекеменің 6 
млн теңгенің жұмысын атқар-
мағаны анықталып, ауданның 
құрылыс бөлімінің басшысы 

Қ.Жұбатқан Қылмыстық ко-
декс тің 361-бабы 4-бөлігімен 
жа уапқа тартылды (3 жыл бас 
бостандығын шектеу жазасы). 
Сонымен қатар Қызылорда қа-
ласы Сырдария өзенінің сол 
жағалауындағы «Шіркейлі» 
ар насы арқылы өтетін көпірді 
салу кезінде 30 млн теңгенің 
жұ мысы істелмеген.

– Бұл факт бойынша биыл 
13 мамырда облыстық проку-
ратура Қылмыстық кодекстің 
189-бабы 4-бөлігімен сотқа де-
йінгі тергеп-тексеруді тіркеп, 
оны жүргізу Сыбайлас жем-
қор  лыққа қарсы іс-қимыл 
агент  ті гінің облыс бойынша 
депар таментіне жүктелді. Одан 
бө   лек, 16 әлеуметтік нысан-
ның құ рылысын тексеру ке-
зін  де 20 млн теңгеге атқа рыл -
ма ған жұмыстарды тапсы  рыс 
берушілердің заңсыз қабыл-
дағаны анықталды. Нысандар 
бойынша сот-құрылыс сарап-
тамасы жүргізілуде. Оның нә-
ти жесімен процестік шешім 
қа   был данатын болады, – деді 
А.Әбдібаев.

Жалпы, мемлекеттік сатып 
алу саласында заңнама бұзған 
214 мемлекеттік қызметкердің 
134-і тәртіптік, 73-і әкімшілік 
жауапқа тартылған.

– Мемлекеттік сатып алу -
ды негізсіз бір көзден алу тә-
жірибеге айналғанын анық-

тадық. Оның салдарынан сатып 
алу жалпы бәсекелестік ортада 
жүргізілмей, кәсіпкерлердің са-
тып алуға қа тысу және ол үшін 
тең мүм кіндіктер беру құқығы 
шектеліп келген, – деп атап өтті 
басқарма басшысы.

Мәселен, Арал аудандық 
құрылыс бөлімі бірқатар жұ-
мыстар мен қызметтерді са тып 
алуға заңсыз тікелей бір көз-
ден шарт жасауға жүйелі түрде 
жол берген. Бөлім 2019-2021 
жылдары 1 млрд 400 млн тең-
геге 54 осындай заңсыз шарт 
жасаған. Оның үстіне аталған 
қызметтерді тек белгілі бір тұл-
ғалардан алып келген. Об лыс-
тық прокуратураның қадаға лау 
актісімен биылғы 20 сә уірде 
ведомстволық бақылау жүр гіз-
бегені үшін Арал ауданының 
әкімі мен оның орынбасары 
тәр тіптік жазаға тартылса, бө-
лім басшысына 8 млн теңге 
әкім шілік айыппұл салынып, 
қыз метінен босатылды.

Биылдан бастап бір көзден 
мемлекеттік сатып алу тек басқа 
тәсілдермен сатып алу мүмкін 
болмаған айрықша жағдайларда 
жүзеге асырылатыны жөнінде 
«Мемлекеттік сатып алу 
туралы» Заңға өзгерістер 
енгізілгені мә лім. Дегенмен 
өзге ріске қарамастан, заңды 
белден басқандар тыйылмай 
отыр. Олай дейтініміз, 19 кент 

пен ауыл округ әкімдігі заңсыз 
459 млн теңгеге бір көзден 108 
шарт жасағаны белгілі болды. 
Тек Тереңөзек кенті әкімдігінің 
өзі 224 млн теңгеге 39 негізсіз 
шарт жасаған.

Осыған ұқсас заңбұзушы-
лықтар өзге де аудандарда, 
атап айтқанда, Қазалыда 90 
млн теңгеге, Жалағашта 46 
млн теңгеге, Қармақшыда 52 
млн теңгеге, Шиеліде 24 млн 
теңгеге және Жаңақорғанда 
4 млн теңгеге жол берілген. 
Өз ке зегінде бұл мемлекеттік 
сатып алулар басқа да әлеуетті 
өнім берушілер арасында бәсе-
ке лес тік орнатып, баға ұсыныс-
та рын сұрату немесе конкурс 
тәсілімен жүргізу қажет болған. 
Осы орайда прокуратура негіз-
сіз жасалған шарттардың кү шін 
жою және лауазымды адам-
дар дың жауапкершілігін қарау 
үшін қадағалау актілерін енгіз-
ген. 

Жалпы, «бармақ басты, көз 
қысты» әрекет ешкімге, еш-
қашан абырой әкелмеген. «Өті-
ріктің құйрығы бір-ақ тұ там» 
дейтін бабалар сөзі осындай 
заң бұзушылықтардың әшкере 
болғанын көргенде ерік сіз  ес ке 
түседі. Айналып кел генде «ұс-
тағанның қолында, тісте геннің 
аузында кеткен қайран елдің 
ақшасы-ай» дейміз де қоямыз.

Бір көзден сатып алудың 
«жыры» бітпеді

1-бет
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– Кішкентайымнан әкем 
нің жанында жүріп, кө лік
тің қырсырына қанық болып 
өстім. Қай жері бұзылса, қалай 
жөндеу керегін ба қылап оты
ратынмын. Ке йін өз бетімше 
жөндеуді үй рендім. Қазір осы 
жерде жұмыс жасағаныма он 
жылға жуықтады. Көліктің түрі 
көп. Алайда оның  бөлшектері 
табылмай жатады. Оны сырт
тан алдырамыз. Бір автокөлікті 
жөндеуге кейде екіүш күн 
уақыт жоғалтамыз. Ауыр қоз
ғалтқыштарды көтереміз деп 
денсаулығымызға да зияны 
тиіп жатады. Қыста мұздай 
темір ұстап, жаздың ыстығына 
төтеп беру оңай емес, – дейді 
ол.

Рас, әр адам қабілетқары
мына қарай жұмыс істейді. 
Оны бала кезден байқауға 
болатынын бүгінгі психолог 
мамандар да айтуда. Көп бала 
атаанасының бағытымен 
көбіне гуманитарлық бағыт
тағы мамандықтарды таң
дайтын.  Қазір айта беретін 
заңгер мен экономист емес 
кері сінше, дәнекерлеуші мен 
сле сарьға сұраныс артты. «Бә
ріміз білімге деген көз қара
сымызды өзгертуіміз ке рек. 
Гуманитарлық маман дық
тар ға құмарлықтың за маны 
өтті. Тех никалық маман дық
тарға басымдық беру керек. 
Өнеркәсіптік ин же нерлердің 
жаңа буынын өсіру қажет» де
ген еді Мемлекет басшысы.

Аймақта автомеханик ма
мандарын даярлайтын оқу 
орындары санаулы. Солардың 
ішіндегі материалдық ба
засы жағынан көш ілгерісі 
– М.Ықсанов атындағы Қы
зылорда политехникалық 
кол леджі. Оқу орнының ди
ректоры Бақыт Кенбаевтың 
айтуынша, жұмысшы маман
дықтарын даярлайтын кә сіптік 
оқу орындарына қар жы көптеп 
бөлінуде. 

– Біздегі автокран, автос
лесарь, дәнекерлеуші маман
дықтарына биыл  323 милли
он теңге қаралды. Бұл қаржы 
елдегі қиындықтарға қарамай, 
бөлініп, оның игілігін студент
тер көруде. Қазір заң герлерден 
гөрі жұмысшы мамандар өте 
керек. Олардың да табысы 
еселеп артты. Айқын дәлелін 
айта кетейін. Біздің оқу орнын 
бітірген түлек дәнекерлеуші 
болып жұмыс істеп, айына 
миллион теңгеге жуық ақша та
батынын естіп қуанып қалдық. 
Автомеханик маманын дай
ындауда бізде мықты база 
жасақталған. Авто бөлшектерді 
шашып, қайта жинау, көлік
терді айдап үйрену сияқты 
мүмкін діктердің барлығы бар. 
Жыл сайын бұл мамандықтарға 
сұраныс жоғары. Алдағы 
уақытта автоэлектрик ма
ман дығын ашуды жоспарға 
алдық. Қалада олардың саны 
жоқтың қасы. Сондықтан 
көлік иелері сағаттап күтуге 
мәжбүр. Бір жылда 25 баланы 
оқытып, дайындап шығарсақ 
үш жылдан соң 25 жерден 
авто электрик саласы бойынша 
қызмет жасайтын кәсіп ашса, 
жұртшылыққа тиімді болар 
еді. Тағы бір жаңалық биыл
дан бастап оқуға қабылданатын 
баланың құжаты үш жақты 
келісімшартпен қабылдануда. 
Жұмыс беруші, оқу орны және 
студент арасындағы келісім  
алдағы уақытта оқуын бітірген 
соң жұмысқа орналасуға үлкен 
септігін тигізеді. Ол бала 
жұмыссыз жүрмейді, таңдаған 
мамандығы бойынша мекеме
ге бірден барып орналасады. 
Бұл өз кезегінде аймақтағы 
жұмыссыздық мәселесін ше
шуге оң ықпал етері анық, – 
дейді колледж директоры.

Мамандықтың бәрі жақсы, 
тек жанжақты меңгеріп, оның 
шыңына жетсе ғана жемісі де 
тәтті болады. Жиырма жылдан 
бері автослесарь мамандарын 
даярлап, өндірістік шеберлікке 
баулып жүрген Әлімжан 
Пшан ов бұл салада жыл сайын 
барлық топ толық болатынын 
айтады.

– Әр топта 25 бала
дан болса, биыл «Жас ма
ман» бағдарламасы бойын
ша 30дан жасақталды. Бұл 
мамандықтарға қызығушы 
жастар көп. Шеберханамызда 
екі аяқты көтергіш құралдар 

арқылы автокөлік бөлшегін, 
қозғалтқышын балалар өздері 
жөндеп үйренеді. Биыл за
манауи техникалар алдық. 
«КамАЗ», «Лада веста» көлігі 
келді. Оның тізгінін ұстауды, 
әр бөлшегін жөндеуді көрсетіп, 
меңгертіп шығарамыз. Жыл 
сайын техниканың түрі жа
ңаруда. Бұрын «Нива» көлігін 
айдап үйренетін. Ал қазірде 
2021 жылғы көлікті айдап, 
оның құрылысымен етене та
нысуда, – деді өндіріс шебері.

Байқасаңыз қазір бір 
көшенің бойында бірнеше 
ТҚО  (СТО) бар. Соның әр
бірінде кемінде 56 көліктің 
кезекте тұрғанын көзіміз ша
лады. Бұрынғыдай емес, темір 
тұлпардың саны артқанын 
қаладағы жол қозғалысынан 
аңғару оңай. Сондықтан ашы
лып жатқан техникалық қызмет 
көр сету орталығы көп. Бұл 
маман дарға деген сұранысты 
жо ғарылатады. Колледж бі
тірген студенттердің жартысы
нан көбі мамандықтары бой
ынша жұмысқа орналасқан. 
Оларға күнделікті түсіп оты
ратын табыс та аз емес. Айы
на 200 мың теңгенің үстінде 
қаржы табады.

Көлік рөлін тізгіндейтін 
көбіне ер адам болған соң, 
оған қатысты мамандықтарды 
таңдайтын да жігіттер. Кез 
келген жерде ақау шы ғып 
бұзылып жатса олар қинал
майды. И.Әбдікәрімов атын
дағы Қызылорда аграр
лықтехникалық жоғары 
кол   лед жінің арнайы пән оқы ту
шысы Арайлым Бисенова осы 
ма мандыққа алты жылдан бері 
оқушыларды баулып келеді. 
«Автокөліктерге техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу және 
пайдалану» мамандығы бойын
ша дәріс беретін мұғалімге бұл 
салада жұмыс істеу ауырлық 
қылмайды.

– Көлік жүргізу ер балаға 
ғана тән жұмыс деп қарай
тындар жоқ емес. Алайда, 
қазір темір тұлпарды тізгіндеп 
жүрген нәзікжандылар да 
баршылық. Аяқ астынан көлігі 
бұзылып қалса, олардың да ха
бары болуы керек. Мен теория 
жағынан білім беремін. Жалпы 
техникалық пәндер, материал
тану, механика, еңбек қорғау 
секілді сабақтардан да қыздар 
жағы дәріс оқиды. Ал құрылым, 
техникалық көмек көрсетуді 
ағайлары үйретеді. Біздің 
колледжде осы мамандық 
бойынша 6 оқу тобында 140 
студент мемлекеттік грантта 
оқиды. Былтыр ақылы негізде 
бакалавр мамандығында экс
перимент түрде 11 студент 
бітіріп шықты. Олар кіші 
инженер біліктілігін алып 
шығып, жоғары оқу ор
нын әрі қарай қысқартылған 
мерзімде жал ғастыра алады. 
Биыл республикалық бюд
жеттен бакалаврға грант 
бөлінеді. Біздің колледжді 
бітір гендердің екеуара бірігіп, 
кәсі бін ашып жатқандары 
бар. Мәселен, Мағжан Омар
ов есімді түлектің үлкен 
техникалық қызмет көрсету 
орталығына студенттер тә
жірибеден өтуге барады, – 
дейді оқытушы.

Күнненкүнге техниканың 
дамуы бұл салаға бөлінетін 
қаржыны да еселеп арттыруды 
талап етеді. Қазір бір техни
каны ауыстырып, қайта салу 
жоқ. Автосканерлеу арқылы 
диагностикалау,техникалық 
қызмет көрсету, форсунканы 
тексеретін арнайы стенд тер 
дейсіз бе, соның барлығына 
едәуір қаражат қажет. Болашақ 
маман иелері арнайы құрал
жабдықпен қамтылған базасы 
мықты оқу орындарында білім 
алуы керек. 20212022 оқу жы
лында 30 колледжде аймақтың 
еңбек нарығына қажетті 97 
мамандық 163 біліктілікте 
19678 студент білім алса, оның 
тең жарымы осы автомеханик, 
автослесарь мамандықтарын 
таңдаған. Демек, білікті ма
ман дардың бәсекеге қабі
летті өз ісінің мықтысы бо
лып шығуы үшін соған сай 
оқу орындарына гранттарды 
көбейтіп, техникалық базаны 
нығайтуға бөлінетін қаржыны 
да көбейткен жөн. Ал әзірге 
ондай оқу орындары аймақта 
саусақпен санарлық.

Қазақстан Жазушылар 
одағында «Қазақ әдебиетінің 
көктемі» атты дәстүрлі әдеби жыл 
қорытындысы өтті деген «Егемен 
Қазақстан» хабарымен жыл 
құсындай жаңалық жетті.

Салтанатты жиында қа ламгерлер был
тырғы жылдан бері өмірден өткен ақ ын
жа зушыларды бір минут үнсіздікпен еске 
алды.

Жыл қорытындысын Жазушылар 
одағының төрағасы, Мемлекеттік сый
лықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Ұлықбек Есдәу лет сөз 
сөйлеп ашты. Әдебиеттің әр жанры бо
йынша 15 баяндама жасалды. Қазақстан 

Жазушылар одағының жаңа мүшелері 
қабылданып, «Қазақстанның Құрметті 
жазушысы» ата ғымен және Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығымен марапаттау 
рәсімі болды.

«Қазақстанның Құрметті жазушысы» 
атағы Төлен Әбдік, Ахметжан Ашири 
секілді танымал қаламгерлермен бірге 
жерлесіміз, белгілі жазушы Молдахмет 
Қаназға берілді.

Сонымен бірге, проза және поэзия 
жанры бойынша «Алаш» әдеби сыйлығы 
лауреаттарының есімі белгілі болды.

Проза жанры бойынша сыйлық 
иелерінің қатарында жерлесіміз жазушы 
Серік Байхонов та бар. Бұл сыйлыққа ол 
«Алып пен қалып» кітабы үшін лайықты 
деп танылды.  

Ал, поэзия жанры бойынша әдеби 
сыйлық «Сүлейдария» жыр кітабы үшін 

дарынды ақын, Ахмет Нишат атындағы 
халықаралық сыйлықтың лау реаты, 
«Құр мет» орденінің иегері, Қызылорда 
қаласының құрметті азаматы Шаһизада  
Әбдікәрімовке берілді.

Ақынның бұл кітабы қырғыз тілінде 
де жарық көрген болатын. 

Жыл қорытындысында деректі проза, 
әдеби сын, көркем аударма, сатира жанр
лары және орыс, ұйғыр әдебиеті бойынша 
да әдеби сыйлық иелері аталды.

Біз жерлестерімізді әде биет сала
сындағы үлкен жетістігімен құттықтай 
отырып, тәуелсіз еліміздің рухани 
байлығын еселей беріңіздер, шығар
машы лықтарыңыздың шыңы аласарма
сын деген ақ тілегімізді білдіреміз.

«СБ» ақпарат

ҚАЛАМҒА ҚАНАТ БАЙЛАҒАНДАР

– Облыс шекарасына секун
дына 556 текше метр су келуде. 
Ал «Қызылорда» су торабы
на дейін каналдар арқылы се
кундына 343,26 текше метр су 
алынуда. Қазіргі уақытта ин
спекция тарапынан бұл бағытта 
тиісті жұмыстар атқарылуда. 
Алдын ала есептеулер бойын
ша «Шардара» су қоймасы мен 
«Көксарай» су реттегішіндегі 
жинақталған су көлемі және 
ауа райы болжамы ескеріле 
отырып биылға Қызылорда 
облысында бастапқы су пай
даланушылар арасынла суар
малы егіске бекітілген лимит 
3605,61 млн текше метрге 
қысқартылды. Мұндай лимит 
көршілес Түркістан облысы бо
йынша да қолға алынған, – деді 
Су ресурстарын пайдалануды 
реттеу және қорғау жөніндегі 
АралСырдария бассейндік инс
пекциясының бөлім басшысы 
Сейітхан Әбуов.

Сырдария өзеніндегі қа лып
тасқан жағдайға байланысты 20 
жобаны іске асыру көзделген. 
Осы мақсатта «Су тапшылығы 
жағдайында бірінші кезектегі 
жобаларды іске асыру жол 
картасы» әзірленді. Аталған 
жобалар еліміздің Экология, 
геология және табиғи ресурстар 
министрлігімен келісілген. 

Биыл бюджет, шаруашылық 
қаржысы, «Қазсушар» РМК 
тарифі есебінен жалпы ұзын
дығы 1 034 шақырымды құрай
тын 162 каналды тазалау, 156 
дана насос қондырғы сатып 
алу, 87 ұңғыманы жөндеу және 
бұрғылау, 322 дана гидро
техникалық құрылысты жөн деу 
жоспарланған. Ел Үкі метінің 
резервінен биыл бөлінген 3,6 
млрд теңге есебінен 21 ка
налды тазалау, 52 ұңғыманы 
қалпына келтіру және бұрғылау 
жұмыстары жүргізілмек. Сон
дайақ, қа шыртқы суларды 
қайта пайдалану және елді 
мекендерді аяқсумен қам
тамасыз ету мақсатында 133 
дана насос қондырғысы са
тып алынуда. Ал облыстық 
бюджеттен ұзындығы 157,1 
шақырым 20 канал тазалануда. 
Ал 6 ұңғыманы жөндеу және 
елді мекендерге 23 дана насос 
қондырғы берілді. Қа лыптасқан 
жағ дайға байланысты «Қаз
сушар» кәсіпорны тарапынан 
«Келін төбе» ма     гис  тралды кана
лының 9,2 шақырымы тазалан
ды. Об   лыс тық бюджеттің шұ ғыл 
шығындарға ар нал ған резер
вінен биыл 11,9 млн теңгеге осы 
каналдың жо басметалық құ
жат та масы әзірленді. Жоба бо
йын ша жаңадан ұзындығы 6,2 
ша қырымды құрайтын айнал

ма канал қазып, «Ке лін төбеге» 
қосымша секундына 1415 тек
ше метр су беру көзделген.

– Барлық каналдар бо йынша 
секундына 424 текше метр су 
алынуда. Дегенмен күрделі су 
тапшылығы сезілуде. Бұл – 
облыстың барлық ау да нына тән 
жағдай. Әсі ресе, ол Жалағаш, 
Қар   мақшы және Қазалы аудан
дарында көбірек бай қалып отыр. 
Облыстық ауыл шар уашылығы 
бас қар  ма сының мәліметіне сү
йенсек, қазір 55927 гектарға 
жуық (71,4 процент) күріш 
егілді. Оның 42 мың гектардан 
астам бөлігі суға бастырылды. 
Биыл облыс та 78346 гектар 
күріш дақылын орналас тыру 
жоспарланған. Қа зір 1 маусымға 
дейін сол көлемнен асырмай 
тұқым себуге назар аударылуда. 
Бұл жөнінде «Қазсушар» РМК 
Қызылорда филиалы тарапынан 
облыстық ауыл шаруашылығы 
бас қар масы және қала, ау
дан әкім деріне хат жолданды. 
Бүгінге дейін су жеткізіп беру 
қыз метіне байланыс ты 638 
шар уашылық құры лы мы мен 
ке лісімшарт жа салған, – деді 
«Қазсушар» РМК облыстық фи
лиалы дирек торының орынба
сары Жорабек Ерназаров.

Жалпы, күріш егу ді межелі 
мерзімде орын даудың маңызы 
зор. Бұл қазіргі су тапшылығы 

жағ дайында ауадай қажет. 
Дегенмен талапқа бағынбай 
жүрген шаруашылық басшыла
ры жоқ емес. Мамандар тарапы
нан тиісті түсіндірме жүргізілсе 
де. Кеш егілген егінге су жетпей 
қалу қаупін елемейтіндер бар. 
Сондықтан әрбір шар уа шылық 
егіс алқап тарын су баратын 
жолдарға және жоспарланған 
көлемде ор наластырғаны артық 
емес.

– Бұл диқандар тарапы
нан жиі қайталанып жүрген 
жағдай. Мұндай сын сәтте 
ешқандай тәуекелге баруға 
болмайды. Әрбір гектар егіске 
қыруар қаржы қажет. Судың 
жетіспеуі салдарынан қаншама 
еңбекпен жасалған жұмыс 
құр босқа күйіп кетіп жатады. 
Сол себепті шаруашылық ие
лері өз алқабындағы егістің 
жай қалып өсуін дұрыс көрсе, 
мұндай олқы лыққа жол берме
се деген ұсынысымыз бар. Өкі
ніштісі, мұндай келеңсіз көрініс 
жылда кездесіп жатады, – деді 
Ж.Ерназаров. 

«Көктемнің әр күні жылға 
азық» деген ғой. Қызылордалық 
диқандар егін науқанына үлкен 
жауап кершілікпен қарап, суды 
үнемдеу және тиімді пай далану 
мәселесін ес керіп қарекет етпе
се, еңбек еш болмасына ешкім 
ке пілдік бере алмайды.

Еңбек еш кетпесін десек...

Техниканың 
тілін білетіндер 
жетіліп келеді

1-бет

Оның айтуынша қала 
аумағындағы «Көксу» су 
айды  нының аумағы тазар
тылды және облыстағы 207 
су ай дынының 80 процентіне 
таза лық жұмыстары жүр
гізілмек. Осылайша «Таза су 
айдындары» акциясы күшей
тілген түрде 31 мамырға дейін 
жалғасады. 

– Акцияға жергілікті ат
қарушы органдар мен та
биғатты қорғау мекеме лерінің 
қызметкерлері және оқу 
орын дарының студенттері қа
тысуда. Бұл шараның негізгі 
мақсаты – суға тасталған 
балық аулау құралдарынан 
және жағалау аумақтарын 
қоқыстардан тазарту арқылы 

табиғатты қорғау. Осы рет
те, облыс тұрғындарынан су 
жануарларының тіршілік орта
сын ластамауға және акцияға 
белсенді қатысуға шақырамын, 
– деді Жанқожа Сапаров. 

Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің 
студенті Динара Қуаныш – 
шараға белсенді қатысушы 
сту  денттердің бірі. Айт
уынша табиғатты таза ұстау 
ар қылы барлық тіршілік иесі 
қорғалады.

– Біз топтастарымызбен 
бірге қала сыртына келіп, 
жағажай аумағын қоқыс тардан 
тазартуға атсалысудамыз. 
Алда жаз мезгілі жақындап 
келеді. Демалыс орындары мен 

су айдындарын барынша таза 
ұстауға тырысайық, – деді ол.

Биыл сәуір айында Түр
кістан облысы аума ғын дағы 
 «Шардара» су қоймасы мен 
Сыр дария өзенінде аталған 
ак ция кең көлемде өтті. Ак
ция нәтижесінде «Шарда
ра» су қойма сының аумағын 
тазарту үшін 200ге жуық 
табиғат жанашыры қатысып, 
15 бірлік техника, 9 бірлік су 
көлігі жұмылдырылды. Сон
дайақ, 5 тоннаға жуық қоқыс 
жиналып, 200ге жуық балық 
құтқарылды.

Сонымен бірге ҚР Эколо
гия, геология және табиғи ре
сурстар министрлігі бекіткен 
«Балық шаруашылығы су 

айдындарында «Уылдырық 
шашу» балық қорғау акция
сын өткізу туралы» №309/12 
бұйрығы негізінде 1 сәуір мен 
30 мамыр аралығында Сыр
дария өзенінде және 20 сәуір 
мен 10 маусым аралығында 
облыс аумағындағы барлық су 
айдындарында балық аулауға 
тыйым салынды.

Осы орайда жыл басынан 
бері «Уылдырық шашу» ак
циясы бойынша балық қорғау 
заңнамасы шеңберінде 139 
заң бұзушылық ісі анықталып, 
ішкі істер органына жол
данды. 134 әкімшілік хатта
ма толтырылып, оның 32 ісі 
сот органдарының қарауына 
жіберілді. Сондайақ, балық 
аулау ережесін бұзғаны үшін 
102 жеке тұлғаға айыппұл са
лынды.

Тазалық акциясы

Облыс аумағындағы су айдындары мен қоршаған 
ортаны қорғау аясында «Таза су айдындары» табиғатты 
қорғау акциясы кең көлемде өткізілуде. Шараға сту-
дент жастар мен еріктілер және қала тұрғындары 
белсене қатысуда. Өңірлік коммуникациялар қызметі 
ұйымдастырған көшпелі брифингте Арал-Сырдария 
облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспек-
циясы басшысының орынбасары Жанқожа Сапаров 
акция аясында жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы 
айтты.

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb
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