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– Тәуелсіздік кезеңінен бері 
қазақ-қырғыз ынтымақтастығы 
барлық салада қарқынды дамып 
келеді. Осы байланысымыз 
стартегиялық серіктестік және 
одақтастық рухында нығая 
түсуде. Бұған қос халыққа ортақ 
құндылықтардың арқасында қол 
жеткіздік, – деді Мемлекетіміздің 
басшысы. 

Қасым-Жомарт Тоқаев 
қырғыз көш басшысының 
Қазақстанға жа саған мемлекеттік 
сапарының қоры тын дысы 
бойынша қол жеткізіл ген 
уағдаластықтардың табысты 
жүзеге асырылып жатқанын 
айтты. Атап айтқанда, екі 
ел үкіметтері арасындағы 
байланыстардың жан дануы, 
жаңғырған «Қордай – Ақ жол» 
өткізу бекетінің ашылуы, тұрақты 
гуманитарлық көмек көрсету 
және  электр энергиясымен 
алмасу жөнінде сөз болды.

Қазақстан Президенті өзара 
экс порттық номенклатураны 
кеңейту, қазақ-қырғыз шекара-
сындағы өт кізу мүмкіндігін, 
соның ішінде кеден дік 
рәсімдерге цифрлық шешім-
дерді енгізе отырып жақсарту 
арқылы тауар айналымын 

ұлғайту мәселелеріне тоқталды. 
Келіссөздер барысында су 
дип ломатиясы, ақпараттық 
технология саласындағы коопе-
рацияны нығайту мәселелері 
қарастырылды. Қорытындысы 
бо йынша Қасым-Жомарт Тоқаев 
пен Садыр Жапаров екіжақты ын-
тымақ тастықты мейлінше жаңа 
деңгейге көтеруге, серіктестікті 
одан әрі жандандыруға және 
халықаралық аренадағы іс-
қимылдарды үйлес тіруге бағыт-
талған бірлескен мәлім демеге 
қол қойды.

Қазақстан мен Қырғыз-
станның прези денттері шағын 
және кеңей тілген құрамдағы 
келіссөз дер ден кейін бұқаралық 
ақпарат құрал дарының өкілдері 
үшін брифинг өткізді.  

– Қазақстан – Қырғыз елінің 
негізгі сауда және инвестиция 
сала сындағы серіктесінің бірі. 
Былтыр өзара тауар айналымы 
1 миллиард долларға жетті. 
Қазақстан соңғы 15 жылда 
қырғыз еліне 1 миллиард 
доллардан астам тікелей 
инвестиция құйды. Оның ішінде 
әлеуметтік маңызы зор  жобалар 
да бар. Жалпы, экономикалық 
ықпалдастықты одан әрі 

өркендетуге әлеуетіміз жетеді. 
Біз сауда көлемін жақын арада 
2 миллиард долларға жеткізуге 
келістік, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.  

Президент шетел ин вес  тор-
лары ның мүдде сін қорғау ісі 
жалғаса тынын, бұл жұмыс қазақ 
ком пания  ларының Қыр ғыз станға 
ин вес  тиция салуына оң ықпал 
ете тінін жеткізді. Сонымен қатар 
Қазақстан капиталының қаты-
суымен Ыстықкөл облысында 
күн энергиясы станциясын салу 
жоспарланып отыр. Жобаның 
құны – 300 миллион доллар.   
Қасым-Жомарт Тоқаев су-энер-
гетика саласындағы қарым-
қатынасты үй лестіруді келесі 
маңызды бағыт ретінде атады.

– Біз трансшекаралық су 
ресурс тары ортақ байлық екенін 
тағы бір мәрте атап көрсеттік. 
Су тапшылығы мәселесі жылдан 
жылға күрделеніп келеді. Беделді 
халықаралық экологиялық 
ұйымдар осындай болжам 
жасап отыр. Су келешекте көп 
болмайды, тапшы болады. Бұл – 
анық нәрсе. Сондықтан Орталық 
Азия мемлекеттері бірлескен 
жұ мыстарды қолға алуы қажет. 
Екі елге ор тақ өзендер әрдайым 
жұрт ты жақындастыра түсуге 
дәнекер болуы керек. Қазақстан 
барлық міндет темелерін толық 
орындауға және маңызды 
жобаларды бірлесе іске асыруға 
дайын, – деді Мемлекет 
басшысы.

ТЕГІ МЕН ТІЛІ, 
ЖҮРЕГІ МЕН ТІЛЕГІ БІР

Қасым-Жомарт Тоқаев Бішкекке ресми сапары 
барысында Қырғыз Республикасының Президенті Садыр 
Жапаровпен келіссөз жүргізді. 

Қазақстан Президенті қырғыз делегациясына ілтипат 
білдіріп, Садыр Жапаровтың екіжақты қатынастарды жаңа 
деңгейге көтеру жөніндегі бастамасын  қолдайтынын айтты.

Саммитке Қазақстан Президен-
тінен басқа Қырғыз Республикасының 
Президенті – ЖЕЭК төрағасы Садыр 
Жапаров, Арменияның Премьер-
министрі Никол Пашинян, Беларусь 
Президенті Александр Лукашенко, 
Ресей Президенті Владимир Путин, 
Еуразиялық экономикалық одақ 
жанындағы бақылаушы мемлекеттердің 
басшылары: Куба Президенті Мигель 
Диас-Канель және Өзбекстан Президенті 
Шавкат Мирзиёев, сондай-ақ Еуразиялық 
экономикалық комиссия алқасының 
төрағасы Михаил Мясникович қатысты.

Қазақстан Президенті өз сөзінде 
Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттердің жаһандық және 
аймақтық сын-қатерлер жағдайында 
өзара күш біріктіре отырып, әлеуметтік-
экономикалық кедергілерді сәтті 
еңсеретінін, макроэкономикалық тұ-
рақтылық пен өсім қарқынын қамтамасыз 
ететінін атап өтті.

– Одақтың жұмысы басталған 
уақыттан бері Қазақстанның өзара 
сауда-саттық көрсеткіші 33 пайызға, ал 
экспорты 55 пайызға артты. Қазақстанда 
15 мыңнан астам бірлескен кәсіпорын 
жұмыс істейді. Олардың саны артып 
келеді. Бұл – қуанарлық жайт. Аталған 
көрсеткіштер біздің интеграциялық 
ықпалдастығымыздың табысты лы-
ғын көрсетеді. Ортақ күш-жігері міздің 
алдағы уақытта да азаматтарымыздың 
игілігі жолын  дағы сауда-экономикалық 
ынты  мақтастықтың қарқынын да-
мытуға бағытталғаны маңызды деп 
санаймын. Мұны жаһандық сын-
қатерлер алдындағы біздің «ұжымдық 
иммунитетімізді» нығай тудың кепілі деп 
білемін, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің пікірінше, бүгінде 
байқалып отырған санкциялық 
қайшылықтар шын мәнінде бұрын-
соңды болмаған.

БІРІГУ ҮДЕРІСІ ДАМУДЫ КӨЗДЕЙДІ
Кеше Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жоғары еуразиялық 

экономикалық кеңестің (ЖЕЭК) кезекті отырысына бейнебайланыс 
режимінде қатысты.

Осы ауданда салынып жатқан 
10 несиелік тұрғын үйдің жалпы 
аумағы 3 мың шаршы метрден 
асады. Жобаның жалпы құны 
7 млрд теңгеге жуық. Барлығы 
500 отбасы қоныстанады деп 
жоспарланған. Былтыр қаңтар 
айында басталған құрылыс биыл 
жыл соңына дейін бітеді. Жауапты 
мердігерлер – «Авангард», «Абу 
Сер», «Промстройсервис» және 
«СКС Инжиниринг» ЖШС.

– Биыл облыс бойынша 

жылдағыдай көптеген көпқабатты 
үй құрылысы жүргізілуде. Соның 
ішінде қаладағы «СМПК-70» 
ауданындағы 12 тұрғын үй бар. 
Қазір біз аймақ басшысымен 
бірге 10 үйдің құрылысын көруге 
келіп отырмыз. Бұның барлығы 
да – несиелік баспаналар. Жыл 
соңына дейін құрылысы бітіп, 
барлық көпқабатты үй пайдалануға 
беріледі, – дейді облыстық құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы 
басқармасының басшысы Ерлан 
Төрәлиев.

Айта кетейік, биыл аймақта 
«Нұрлы жер» мемлекеттік бағ-
дарламасы аясында 1294 пәтерлік 
31 тұрғын үй құрылысын 
жүргізіп, жыл аяғына дейін 1244 
пәтерді құрайтын 30 тұрғын үйді 
пайдалануға беру жоспарланған.

Құрылысшылармен кездескен 
облыс басшысы жұмысты сапалы 
жүргізіп, уақытылы аяқтауды 
тапсырды.

БАСПАСӨЗ – 2022

Құрметті оқырман

2022 жылдың екінші 
жартыжылдығына

«Сыр медиа» ЖШС-на 
қарасты газеттерге 

жазылу жүргізілуде.

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 
жекелер үшін: 

6 айға – 3500 теңге.
Мекемелер үшін:

6 айға – 4500 теңге.

Сапаға сын болмауы тиіс

Sb
Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы» 

Облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев қаладағы бірқатар 
құрылыс нысандарын аралап 
көрді. Алдымен «СПМК-70» 
шағын ауданындағы 
көпқабатты тұрғын үйлердің 
құрылысына аялдап, 
мердігер мекемелердің 
басшыларымен кездесті. 

https://twitter.com/syrboyi

“Ақтаңдақтарға баға 
беретін уақыт жетті”

Ережеге бағынатын 
еңбеккеш жәндік

“Алаяқтардың
70 пайызы – әйелдер”

Теңізбен 
тамырлас тағдыр

Еске алу кешіне көрермен қауым мен 
бірге облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары 
Б.Кесебаева, Ғ.Әміреев, жазушы С.Елубай, 
ақын М.Кенжебай, кинорежиссер 
Р.Әбдірәшев және жазушының ұлы Кәрім 
мен қызы Шұға Нұрпейісовтер қатысты.

Көрермен театрдың лед экранынан 
«Қайран Әбе, қардарым» атты жазушының 
өмірі мен шығармашылығы жайындағы 
бейнесюжетті тамашалады. 

Мұнан соң «Мен – теңіздің ұлымын» атты 
театрландырылған композиция, «Теңіздей 
терең жан сырым» атты фантасмогориялық 
рухнама қойылды. 

Ақындар Т.Абылаев пен А.Сайлауов 
абыз тұлғаға арнау оқыды. М.Сәрсенбаева, 
М.Сүгірбай, Ж.Жақсан секілді жыршылар 

Арал туралы жыр-термелер төгіп, 
Б.Тәңірбергенов пен О.Базарәлиевтің 
толғаулары орындалды.

Сонымен бірге Арал аудандық мәдениет 
үйінің халық театры мен Н.Бекежанов театры 
артистері жазушының шығармаларынан 
дра малық үзінділер қойды.

Кеш шымылдығын әншілер квартеті  
Р.Таймановтың «Сыр ана» әнімен жапты.

Еске алу кешінің сахналық компо-
зициясы мен қойылымдарын режиссер 
О.Нұрмаханов жасады.

Бүгін Қызылорда қаласындағы Сту-
денттер сарайында Ә.Нұрпейісовтің шығар-
машылығына арналған рес публикалық 
ғылыми конференция өтеді.

«СБ» ақпарат

Ұлт абызын ұмытпайды

Кеше Н.Бекежанов атындағы облыстық қазақ академиялық музы калық 
драма театрында Халық жазу шысы, Қазақстанның Еңбек Ері, Мем лекеттік 
сыйлықтың иегері Әбдіжәміл Нұрпейісовті еске алуға арналған «Ұлт әдебиетінің 
абызы» атты кеш өтті.
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Sb
Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы» 

1-бет

Президент 5 мау сымда 
елімізде өтетін конс ти ту
циямызға өзгеріс тер енгізуге 
арнал ған жалпыхалықтық 
референдумды өте маңызды 
әрі тарихи ісшара ретінде 
бағалап, қазақ халқы өз тари
хындағы шешуші кезең ге 
кел генін ерекше атап өтті.  
Бұл реформамен демо   кра
тияландыру үрдісі аяқ тал
майтынын, алды мыз да ұзақ 
жол бар екенін еске салды. 

ҚасымЖомарт Тоқаев 
Қырғызстанға ресми сапары 
аясында Садыр Жапаровпен 
бірге «Жаһандық өзгерістер 
дәуіріндегі еуразиялық эко
номикалық интеграция. Ин
вестициялық белсенділіктің 
жаңа мүмкіндіктері» атты 
тақырыпта өткен Еур азия
лық экономикалық форум
ның пленарлық отырысына 
онлайнформатта қатысты.

Қазақстан мен Қыр
ғызстан көш басшыларымен 
қатар жиынға Арменияның 
Премьерминистрі Никол 
Пашинян, Ресей Президенті 
Владимир Путин, сондай
ақ Беларусь Премьерми
нистрі Александр Голов
ченко мен Еуразиялық 
эко номикалық комиссия 
ал қа сының төрағасы Ми
хаил Мясникович бей не
байланыс режимінде қа
тысты. Бұл ісшараны Ресей 
өнеркәсіпшілері мен кә сіп
керлері одағының прези денті 
Александр Шохин жүргізді.

Ісшараға қатысушылар 
интеграцияны одан әрі 
дамытудың, Еуразиялық 
экономикалық одақ аясында 
энергетика, өнеркәсіп, көлік, 
қаржы және цифрландыру 
сала ларындағы ынты мақ
тастықты нығайтудың 
перспективаларына қатысты 
ойпікірлерін ортаға салды. 

ҚасымЖомарт Тоқаев 
өз сөзін ЕЭО кеңіс тігін
дегі өзара саудасат тықты 
арттырудың перс пек тива
ларына және Еур азиялық 
экономикалық комиссияның 
жұмысын же  тілдіруге ар
нады.  Еур азиялық эко

номикалық одақ тың ин те
грациялық бірігу үдерісіне 
қатысушы мем лекеттер 
ара сындағы еркін сауданы 
дамыту мақсатында тиіс
ті жағдай жасау үшін 
құрылғанын айтты.

Сонымен қатар Қасым
Жомарт Тоқаев Еуразиялық 
экономикалық комиссияның 
қызметі жөнінде де айтты. 
Оның пікірінше, комиссия 
табысты жұмыс істеп жатыр. 
Қазақстан еуразиялық 
интеграцияның іскерлік 
әрі прагматикалық негізде 
дамығанын жақтайды. 

ҚасымЖомарт Тоқаев 
пен Садыр Жапаров Қыр ғыз 
стан аста на сын да ғы «Театр» 
гүл за ры ның ор та   лық аллея
сына қо йыл ған Ұлы Абай 
ескерт кі ші нің ашылу 
салтанатына қатысты.  

Мемлекет басшысы бұл 

күнді қазақ пен қырғыздың 
рухани өміріндегі ерекше 
күн ретінде бағалап, Бішкек 
төрінде Абай ескерткішінің 
бой көтеруін қырғыз 
елінің қазақ халқына деген 
айрықша құрметінің белгісі 
деп атап өтті. 

ҚасымЖомарт Тоқаев 
осы игі бастамаға қолдау 
көр сеткені үшін Садыр 
Жа паровқа зор риза шы
лығын білдіріп, бұл қадам 
Ала таудың бөктерін қатар 
жайлаған екі елдің бауыр
ластығын бекемдей түсетінін 
айтты.

– Ағайын елдердің та
мыр ластығын кезінде 
Абай да айтқан. Ұлы ақын 
қазақтың тарихына тоқ 
талған кезде қырғыз бауыр
ларды ерекше атап өткен. 
Ол «Еш қазақ қырғыз бен 
қазақтың бір тұқымдас еке

ніне таласпайды» де ген. 
Шын мәнінде, екі ұлт тың 
тегі мен тілі бір, жүрегі мен 
тілегі бір. Айыр қалпақты 
ағайынға біздің ықыласымыз 
қашанда ерек ше. Көп ұзамай 
елімізде Манас ескерткіші 
бой көтереді. Бұл есім қазақ 
арасында өте танымал. 
Әйгілі Манасқа құрметіміз 
ерекше. Манастану ғылы
мының негізін қалаған 
Шоқан Уәлиханов екенін 
еске салғым келеді. «Манас» 
жырының тағдыры тартысқа 
түскен кезде оған Мұхтар 
Әуезов араша түскенін 
білеміз, – деді Қазақстан 
Президенті.  

ҚасымЖомарт Тоқаев 
осының бәрін бірбірімізге 
деген жанашырлық пен 
тілек тестіктің көрінісі деп 
атап өтіп, екі елдің бауыр
ластығы мен достығы еш қа

шан мызғымайтынына сенім 
білдірді. Сондайақ қырғыз 
халқына бақбереке тіледі.

Садыр Жапаров сөйлеген 
сөзінде осы күнді қырғыз
қазақ үшін маңызды күн деп 
атап өтті.

– Философ, гуманист 
тұлға, қазақтың ұлы ақыны 
Абайға Бішкек қала сында 
қойылған ескерт кіштің ашы
луымен бар шаңызды құт
тықтаймын. Екі елге ортақ 
тұлғаға дип ло  матиямыздың 
30 жыл дығы қарсаңында 
құр мет көрсетіліп отыр
ғаны – ерекше оқиға. Жаз
да жайлауы, қыста қыс 
тауы қоңсы қонған екі 
халықтың рухани әлемінің 
жақындығын Абай мен 
Тоқтоғұлдың, Мұхтар мен 
Шыңғыстың мұралары 
көрсетіп келеді. Абайдың 
175 жылдығы кезінде Ұлт
тық кітапханадан арнайы 
мәдени бұрыш ашылғанын 
да еске салғым келеді. Біздің 
бауырлас қазақ халқымен 
достығымыз барлық салада 
дами беретініне сенемін, – 
деді Қырғызстан Президенті.  

Қазақстан Президенті нің 
Қырғызстанға жасаған ре с
ми сапарының бағдарлама сы 
ҚасымЖомарт Тоқаев пен 
Садыр Жапаровтың Біш
кекте Әл Фараби атын дағы 
Қазақ ұлттық уни вер ситеті 
филиалының ашы лу рәсіміне 
қатысуымен аяқ талды.

Әл Фараби атындағы 
ҚазҰУ ректоры Жансейіт 
Түймебаев екі мемлекеттің 
басшыларына университет 
аудиторияларын көрсете 
жү ріп, оқу ордасының білім 
беру және ғылыми жо  ба
лары, соның ішінде қырғыз 
студенттері үшін грант бөлу 
жоспары туралы айтты.

Университетті ара лап 
көру барысында прези дент
тер жоғары оқу орнының 
оқы тушыпрофессорлар 
құра  мымен және ҚазҰУ
дың  қырғызстандық түлек
тері мен әңгімелесті. Қасым
Жомарт Тоқаев «Құрметті 
қонақ тар кітабына» қол
таңбасын қалдырды.

ТЕГІ МЕН ТІЛІ, 
ЖҮРЕГІ МЕН ТІЛЕГІ БІР

Оған облыс әкімінің аппарат 
басшысы Шахмардан Байманов, ҚР 
Президенті жанындағы Адам құқықтары 
жөніндегі комиссия хатшысы Тастемір 
Әбішев, ЕҚЫҰның НұрСұлтандағы 
Бағдарламалар офисінің жауапты 
қызметкері Күнсұлу Демеуова және 
жергілікті құқық қорғау, сот, білім, 
денсаулық, халықты әлеуметтік қорғау, 
мәдениет саласының қызметкерлері,  
еңбек инспекторлары қатысты. 

Семинартренингті облыс әкімінің  
аппарат басшысы Шахмардан Байманов 
ашып, сөз сөйледі. 

– Бүгін өңірімізде ҚР Президенті 
жанындағы Адам құқықтары жөніндегі 
комиссияның хатшысы Тастемір Әбішев 
бастаған топ арнайы келді. Мемлекет 
басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев: «Адам 
құқығы – ең қымбат қазына. Адам 
құқықтары мен бостандығын, мүдделерін 
қорғау – Қазақстан саясатының басты 
бағыты» деп айқындап өтті. Өйткені 
адам ның құқығы мен бостандығы 
табиғи және ажырамас  жоғары құн ды
лық болып саналады.  Елімізде тәуел
сіздіктің алғашқы күндерінен бастапақ, 
азаматтардың құқықтары мен бостан
дықтарының сақталуына жіті мән 
беріледі. Соның айқын бір көрінісі – 
Конс титуциямыздың бірінші бабында  
адам құқықтарының сақтау нормасы 
бекі тіліп, 30бап түгелдей  азаматтардың 
құқықтары мен бостандығына, мүд
делеріне  арналуы.  Бұл демокра тия лық 
ашық қоғамда өмірдегі барлық құн
дылықтың ішіндегі адам құқықтары 
мен бостандығы  ең маңызды болып 
саналатынын білдіреді. Демек, адам 
құқықтары мен бостандығын сақтау 
тетіктерін іске асыруға, олардың 
орындалуына кепілдік беруді күшейтуге 
ерекше назар аударылады. Өздеріңіз 
білесіздер, адам құқықтарын қамтамасыз 
етудің басты алғышарты – уақытылы 
ден қою және анықталған кемшіліктерді 
ескеру. Бүгінде бұл бағытта облыста 
жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. 
Облыс әкімі жанындағы  адамдарды 
заң сыз әкетуге және сатуға қарсы күрес 
мәсе лелері жөніндегі комиссия құр бан
дарға  көмек көрсету бойынша нақты ша
ра лар қабылдап, жұмыс атқарып келеді.

Бүгінгі күні адам саудасына 
байланысты қылмыстық  құқық 
бұзушылықтардың алдын алу мен 
анықтаудың тиімділігін арттыру және 
мәжбүрлі еңбектің құрбаны болғандарға 
тиісті деңгейде көмек көрсетілуде. 
Өңірде 2017 жылдан бері «ҚР Арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету туралы» 
заңнамасына сәйкес адам саудасы 
құрбандарына 8 бағытта көмек беріледі. 
Осы кезге дейін аталған қызметпен   
82 адам, оның ішінде 32 шетелдік 
азамат қамтылған. Бұл үшін жергілікті 
бюджеттен қаржы қаралады, – деді ол. 

Семинартренинг модераторы, 
комис   сия хатшысы Тастемір Әбішев 
ісша раның мақсаты мен маңызына 
тоқталды. 

– Ісшара барысында Қазақ стан дағы 
адам құқықтарын қорғаудың ұлттық 
және халықаралық механизмдері қалай 
болуы керек, адам саудасымен күресті 
қалай жетілдіреміз, оның алдын алуда 
қандай жұмыстар атқарылуы тиіс деген 
сұрақтар төңірегінде пікір алмасып, 
талқылау жасалады. Екіншіден, өзде
ріңізге белгілі, 5 маусымда елімізде 
Конс титуциялық реформа, яғни,  рефе
рендум өтеді. Рефе рендум еліміздегі 
адам құқықтарын қорғауды одан әрі 
жетілдіруде аса маңызды рөл атқаратын 
болады. Соның бірі – Конституциялық 
соттың құрылуы. Оның маңызы 
қандай дегенге тоқталсақ,  елімізде 
тек Қазақстан азаматтары ғана емес, 
сонымен бірге азаматтығы жоқ адамдар, 
босқындар, еңбекші мигранттар да 
бар. Осы азаматтар алдағы уақытта 
құқық тары мен бостандықтары бұзыл
ған жағдайда сотқа ғана емес, Консти
туциялық сотқа да жүгіне алады. Бұрын 
Конституциялық кеңеске қарапайым 
адамдар жүгіне алмайтын. Одан бөлек, 
адам құқықтары жөніндегі уәкілдің 
тәуел сіздігін нығайту, өңірлерде олар
дың өкілдігін ашу көзделуде. Міне, бұл 
жұмыстардың бәрі адам құқықтарын 
қорғау механизмін жетілдіруге және ны
ғайтуға бағытталған. Жалпы, семинар
тре нингте адам құқықтарын қорғаудың 
өзекті мәселелері талқыланады, – деді 
ол. 

Екі күнге созылған семинарда сарап
шылар тақырыпқа қатысты ойларын 
ортаға салып, қолданыстағы құқық 
қорғау тетіктері туралы жанжақты 
талқылады.

АДАМ 
ҚҰҚЫҒЫ – 
ЕҢ ҚЫМБАТ 
ҚАЗЫНА

ҚР Президенті жанындағы 
Адам құқықтары жөніндегі 
комиссияның, облыс әкімдігі 
мен ЕҚЫҰ-ның Нұр-Сұлтан 
қаласындағы Бағдарламалар 
офисі және «Winrock International» 
ХҮЕҰ-ның ұйымдастыруымен 
облыс әкімдігінің мәжіліс залында 
«Қазақстандағы адам құқықтарын 
қорғаудың ұлттық және 
халықаралық тетіктері. Қазақстан 
Республикасындағы адам 
саудасына қарсы іс-қимылдың 
өзекті мәселелері» тақырыбында 
оқыту семинар-тренингі өтті.

– Биылғы ақпан айында елор дада 
өткен Еуразиялық үкімет аралық 
кеңес аясында «еур азия лық бестікке» 
кіретін елдер эко номикасының 
орнықтылығын қам тамасыз ету үшін 
Жоғары деңгейдегі Жұмыс тобын 
құруды ұсындым. Жұмыс тобы 
құрылды. Жедел шаралар топтамасы 
әзірленіп, жүзеге асырылып жатыр. 
Нақты нәтижелер де бар. Бірақ 
күрделі геосаяси ахуалдың әлі де 
жалғасатынын есте ұстау қажет. 
Бұған дайын болуымыз керек, – деді 
Мемлекет басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев кеңес 
қатысушыларына қазіргі жағдайлар 
мен интеграциялық бірігу үдерісіне 
сай келетін Қазақстанның екі 
маңызды бастамасын қарастыруды 
ұсынды.

– Маңызды жобалар мен 
нақты нәтижелер керек. Бұл үшін 
Еуразиялық экономикалық одаққа 

мүше мемлекеттердің бірлес
кен жобаларын тезірек аяқтау 
қажет, сондайақ жаңа инвес
тициялық жобалар ұсыну керек. 
Аймақтық және жаһандық бәсекеге 
қабілеттілікті қамтамасыз ете 
отырып, бизнес саласындағы ық
пал дастықты күшейту, транс
құрлықтық дәліздеріміздің жыл
дам дығын жетілдіру қажет. 
Санкция ларды ескере отырып, 
шетел дік компаниялардың басқа 
жерге көшуі үшін қолайлы жағдай 
жасау мәселесіне айрықша назар ау
даруды ұсынамын. Әлемдік алпауыт 
елдер де Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттердің 
геоэкономикалық орналасу жағынан 
басымдыққа ие екенін жақсы 
біледі. Сондықтан 180 миллион 
тұтынушысы бар нарығымыздың 
әлеуетін елемеу мүмкін емес. 
Аталған шараларды 12 айдың ішінде 
жүзеге асыруды ұсынамын, – деді 
Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы бұл 
жұмыстарды Жоғары деңгейдегі 
Жұмыс тобы аясында Еуразиялық 
экономикалық комиссия алқасының 
салалық мүше – министрінің төраға
лығымен атқаруға болады деп 
санайды. Жұмыс тобының ара лық 
баяндамасын осы жылдың жел
тоқсан айында қарастыру ұсынылды.

– Қазіргідей күрделі кезеңде 
үшінші елдермен, интеграциялық 
бірлестіктермен экономикалық 
ынтымақтастықты кеңейту және 
тереңдету мәселесі өзекті болып 
отыр. Бұл жөнінде былтыр қазан 
айында өткен Жоғары кеңестің 
отырысында айттым. Қазақстан 
Еуразиялық экономикалық одақ 
органдарына төрағалық еткен 
кезде осы бағыт басымдық ретінде 
айқындалды. Өткен жылдың 
соңында Шанхай ынтымақтастық 
ұйымымен өзара түсіністік туралы 
меморандумға қол қойылды. 
Тез арада жұмысты қолға алып, 

нақты жобалар мен бастамаларды 
талқылауды бастау керек. Бүгін біз 
Индонезиямен еркін сауда туралы 
келісімге келу жөнінде келіссөзді 
бастаймыз. Үндістанмен келіссөз 
жүргізіліп жатыр, Моңғолиямен 
келісім пысықталу сатысында, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, қа зіргі 
жағдайда аталған бағыттың өзектілігі 
арта түспек. Мемлекет басшысы 
Комиссия мен Үкіметтерді аталған 
жұмысты жеделдетуге шақырды.

– Кеше бірінші Еуразиялық 
экономикалық форум өтті. Онда 
өзекті мәселелер мен оларды шешу 
жолдары талқыланды. Еур азиялық 
интеграцияны одан әрі дамыту 
жөнінде пікір алмастық. Табысты 
болған осы екі күнде қол жеткізілген 
уағдаластықтар мен шешімдер біздің 
бірігу үдерісімізді одан әрі дамыту 
аясында жалғасын табатынына 
сенімдімін, – деп Мемлекет басшысы 
сөзін түйіндеді.

БІРІГУ ҮДЕРІСІ ДАМУДЫ КӨЗДЕЙДІ

– Алдағы уақытта құры лыс
қа үлкен көңіл бөлінеді. Респуб
ликалық, облыстық бюджеттен 
қаражат қарап, инвесторларды 
тартамыз. Жақында еліміздегі үлкен 
компаниялардың бірі – «Orda Invest» 
өкілдері келіп, жаңадан биік үйлерді 
тұрғызу туралы ұсыныспен шықты. 
Жоба мақұлданып, құрылысқа жер 
бөлінді, қазіргі уақытта жобалау 
жұмыстары жүріп жатыр. Жыл 
аяғына дейін кем дегенде 1415 
қабатты тұрғын үй тұрғызылады. 
Мұнан бөлек, сол жағалау бойынан 
7 қабатты жаңа үйлердің құрылысын 
бастаймыз. 

Жалпы өңірде салынатын әрбір 
нысан бұдан былай арнайы кеңесте 
қаралып, мақұлдана отырып орын
далады, – деді Нұрлыбек Нәлібаев.

Мұнан кейін облыс әкімі 
Ж.Бекқожаев пен Төле би 
көшелеріне жүргізіліп жатқан 
орташа жол жөндеу жұмыстарымен 
танысты. Қала орталығындағы 
қос жолдың ұзындығы бірдей, екі 
шақырымнан асады. Ж.Бекқожаев 
көшесін жөндеуге жауапты мердігер 
«Қызылорда жолдары» ЖШС болса, 
Төле би көшесін қайта қалпына 
келтіру жұмыстарына «Ақнұр
авто» ЖШС кірісіпті. Екі көшеге 
берілген қаржы көлемі шамалас, 
200 млн теңгеден асады. Құрылыс 

жұмыстарын бітіру тамыз айына 
жоспарланған.

Облыс әкімі жол салу барысында 
барлық инженерлік жүйелерді есепке 
алу қажеттігін және мердігерлерге 
істі тиянақты әрі сапалы аяқтау 
керектігін ескертті. 

– Қандай да бір құрылыс 
болсын, бастысы – сапа. Тағы бір 
ескерер нәрсе, жол істемес бұрын 
сол көшедегі барлық инженерлік 
жүйені де есепке алыңыздар. Біз 
жол салып алып, артынан астында 
қалған судың не газдың құбырын 
ауыстырамыз деп бүлдіріп жатамыз. 
Бұлай болмауы тиіс. Сонымен қатар, 
жобаларды жүзеге асыру барысында, 
біріншіден, қажеттілігіне, екіншіден, 

құнына қарайтын боламыз. Биылдың 
өзінде Қызылорда қаласында жол 
жөндеуге 3 млрд теңге бөлінсе, 
бюджетті нақтылау барысында осы 
қаржыны екі есе арттыруды көздеп 
отырмыз, – деді облыс басшысы.

Сонымен қатар, халыққа ең 
керекті жол, ауызсу, газ, жарық, 
әлеуметтік нысандар екенін айтқан 
аймақ басшысы алдымен өзекті 
деген мәселелерді шешу керектігін 
нықтап ескертті.

Айта кету керек, биыл жергілікті 
маңызы бар 342 шақырым авто
мобиль жолдары мен көшелерді 
жөндеу жоспарланған. 

Сапаға сын болмауы тиіс
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Әбе әлемін ҚР Еңбек Ері, 
Кеңестік Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты, Қазақстанның халық жа-
зушысы дегендей әдеттегі теңеулер 
ауанына сыйғызып қана қоя салу 
қисынсыз болар. Атақты «Қан мен 
тер», «Курляндия», «Соңғы парыз» 
кітаптарын көзіқарақты оқырман 
басына жастап оқып, әлдеқашан 
сүйікті жазушысына айналдырған. 
Қарағаштай қалың қазақ қоғамы 
ғана емес әлем жұртшылығына да 
аты мәлім. Қажырлы еңбек, арлы 
қаламымен жазған шығармалары 
шетел тілдерінде сөйлеп, талайды 
тамсантты. Қазақ деген тағдырлы 
халықтың басынан өткен аумалы-
төкпелі заманның суретін кестелі 
тіл, кемел ойымен сала білді. 
Әуезов, Мұқанов, Мүсірепов, 
Мұстафин сынды әдебиет алыпта-
рынан кейін жарқырап көрінетін 
биік тұлға, парасатты жазушы осы 
– Әбдіжәміл Нұрпейісов.  Кезінде 
қазақтың жері, тілі дауланғанда 
Горбачевке, Колбинге, Солжени-
цындерге сол ұлтының қасиетті 
құндылықтарын қызғыштай қорғап, 
ұлтымыздың атынан пәтуалы сөз 
айтқан абыз ақсақалдың еңбек-ерлігі 
ұмытылмайды. 

Қазақ сөз өнеріне мол олжа 
салған кесек суреткердің басынан 
қилы да қиын дәурендер өтті. Оның 
өмір жолы өзі айтқандай қан мен 
терден тұрады. Ә. Нұрпейісов 1924 
жылы Аралдың асау толқындары 
шулап, алғашқы қар жауып тұрған 
қара күздің ортасында өмірге кел-
ген. Сол күні бәлкім әкесі Кәрім 
Белараңның қозыжон белдерінде 
қансонарға шығып, қыран салып 
қызыққа батып жүрген шығар. Ақ 
пен Қызылдың айқасын, бірінің ар-
тынан бірі туған төңкерісті көре-
көре ығыр болып, ашаршылықтан 
енді-енді оңала бастаған жұрт өмірге 
жаңа келген жас сәбиге ашық аспан, 
ұзақ ғұмыр тілескен. Қаймағы 
бұзылмаған қалың ел сол жөргектегі 
ұлдың болашақта тағдырларын 
тасқа таңбалайтын жазушы боларын 
сезбеген шығар. Табиғат кемеңгер, 
онда жан да, түйсік те бар. Сәбидің 
құлағына алғаш болып Аралдың 
асау толқындарының шуылы жет-
кен шығар. Сол толқындар баланы 
әлдилеп ұйықтатты, әлпештеп оят-
ты. Күндердің күні тартылған арна-
сын қаламының сиясымен толтыра-
тын бір перзенттің өмірге келгенін 
қасиетті Арал сезген шығар. 
Аралдың толқыны адамша сөйлеп, 
тіл қатып, сыр ақтарып Әбекеңді 
есейтті. Оған дарын мен қарымды 
қатар сыйлаған да сол – табиғат 
ана. Қаламгер шығармаларын оқып 
отырсаңыз маң далаға тіл бітіп, өлі 
теңіз өксік атып сайрай жөнеледі. Әр 
туындысының қатпары қалың, па-
йымы терең болары да осы ғажап сы-
рында. Ол кісідей сомдаған Аралдың 
тағдыры мен балықшыларының об-
разын жетпіс атасынан бері теңізге 
кеме салған адам болса да осылай 
ашып бере алмас сірә... 

Әрине, ел мен жердің тағдырын 
жан-жүйесімен жыр лай білетін, 
терең сезін ген шығарма ғана нағыз 
кемел туынды. Әбекеңнің шы ғар-
машылығы бір ұлттың басынан 
кешкен азапты да ауыр, машақатты 
да қасіретті тағдырына құрылған 
үлкен әлем. Қазіргі жас ұрпақ 
 баянды өмірде өсіп жатыр. Әрине, 
тәубе дейміз. Ата-бабаларымыздан 
тартып мың өліп – мың тірілген 
қазақ осындай мамыражай заманды 
аңсады емес пе? Бірақ Әбе туған за-
ман мүлде басқа еді. Балалық шағы 
қазақ даласында алапат аштық пен 
репрессиялардан тұрған қасіретті 
сүркей, суық жылдарға тура келді. 
Оқу емес жан қайғы болды. Десе 
де асылдың сынығы болған әкесі 
баланың болашағын ойлап 1931 
жылы Көлқара ауылында ашылған 
мектепке апарады. Мектеп деген 
аты болмаса бір бөлмелі жүдеу үй. 
Осы жерде Әбекең бірінші  клас ты 
бар болғаны 17 күн ғана оқып, 2 
әріп қана танып шыққан екен. Одан 
бері табаны күректей 98 жыл ау-
напты. Адам бір терінің ішінде мың 
арып, мың семіреді. Халық та со-
лай. Қағанағы қарқ болатын күн де, 
сағы сынатын шақ та көп. Сол 17 
күн оқып, әжесінің қазасына байла-
нысты үйіне қайтқан бала қазақтың 
қабырғалы қаламгеріне айналды. 
Бүгінгі бақытты заман, шуағын 
шашқан тәуелсіздіктің құшағында 
есейіп келе жатқан ұрпақ кешегі 
ата-бабасы көре алмай кеткен шат 
дәуренді сүріп жүр деп санаймын. 
Тек қана өткеннің парқына, ата-
бабасының қадіріне жете білсе 
болашағы жарқын болмақ...

Әбдіжәміл Нұрпейісов жастайы-
нан қаламын ұштап, жазушы болма-
сына шарасы да жоқ еді. Ол кешкен 
ғұмыр, көрген тағдырының өзі-ақ 
жазбасына қоймады. Маңдайына бір 
өмір жазып тауыса алмайтын шы-
тырман жазмыш сыйлаған екен. 
Қазақ баласына келген зобалаң 
аштықта, қуғын-сүргін кезінде 
шалқып өмір сүрген Нұрпейістің 
әулеті жансауға іздеді. Алапат соғыс 
майданынан ет жақындарынан, асқар 
таудай әкесінен айырылып жалғыз 

басы ғана оралды. Туған жері тозып, 
туған елі азса арлы азамат алдымен 
күрсінбек. Маңдайына жазған осын-
шама тағдырды ақ қағаздың бетіне 
бедерледі. Өлмес, өшпес шығармаға 
арқау етті. Тұтас бір дәуірдің тірі 
шежіресіне айналдыра білді. 

Әбекең жібек мінезді жан еді. 
Дүние жаратылғалы бір қалыппен 
кілкіп қана ағатын өзен сияқты. 
Арнасының суалып тартылып 
қалғанын, не асып-тасып кеткенін 
көрген емеспін. Жетсе тасымайды, 
жетпесе жасымайды. Дала жүректі, 
дарқан пейілді адам. Қашан көрсең 
күлімсіреп, өзінің әз болмысында 
жүреді. Ғұмырында пендешілікке 
бой алдырып, жүйкесін шар-
шатқанын көргем жоқ. Алатаудай 
атағына қарамастан үлкен болсын, 
кіші болсын аса кішіпейіл. Бой-
ын менмендіктен, өзімшілдіктен 
таза ұстады. Жүрекпен ойланып, 
жүрекпен ғұмыр сүрді. Алды 
даңғыл, арты таза ғибратты өмірі 
соған куә. Жүрегін кірлетпеген, 
кеудесіне шаң қондырмаған осы таза 
бітімі ол кісінің ұзақ ғұмыр кешуіне 
негіз болғандай. Жүйкесі сыр беріп, 
жүрегіне ерте салмақ түскен жан тез 
қартаяды емес пе? Ал Әбекең өзі 
сомдаған кейіпкерлер ойындағыдай 
шықса солармен бірге жасап, жа-
сарып, түлеп отырды. Әр жаңа 
шығармасы сайын биікке шыққаны 
бір төбе, жанын басқан қоғамның 
кірі мен тозаңынан да тазара түсті.

Алқалы жиынның бірінде Сәбит 
Мұқанов Ә.Нұрпейісов хақында: 
«Менің қазақ әдебиетінде 20 жыл 
бойы күткен адамым енді келді», 
– деп көпшіліктен сүйіншілеп жар 
салған екен. Әбекең әдебиет есігін 
именбей аттап, алғашқы қадамын 
мүйізі қарағайдай жазушылардың 
тісі батпай жүрген романнан баста-
ды. Әйгілі Әуезовтың өзі қол жаз-
баларымен танысып, ри зашылығын 
білдірген. Осылайша алдыңғы тол-
қын ағалардың ізін басып қазақ 
әдебиетіне және бір қабырғалы жа-
зушы қосылған еді. Ауыл өмірі, 
кішкентай кейіпкерлер Әбекеңнің 
шы ғар машылығының негізгі біті-
мін құрайды. «Әлі күнге бір бүйірің 
ауыл өміріне бұрып тұрады. 
Қанша қашыққа шыр қап кетсең 
де, бойыңдағы бір тамырың туған 
жеріңнің топырағында бүлк-бүлк 
етіп соғып жатқандай. Кей күні... 
сен әлденеге өзек аузында жалғыз 
үй отырған балықшы шалдың қамыс 
қосын, жұпыны жиһазын, жалпылдақ 
шамын есіңе аласың. Өз үйің жайнап 
тұрса да, саған осынау балық сасыған 
кішкентай қос ыстық. Қос ішінде, ақ 
иық қылған ауыр еңбектен болар, 
жан әкең сілесі қатып шаршаған. 
Күнге күйген жылтыр қара бетінде 
қалжыраған ажар бар. Үні де 
қалжырап ақырын шығады. Сол 
кезде қара пұшық бала әлдеқайдан 
жүгіре кеп отырса болғаны, 
оның әжім беті іштей нұрланып, 
елжіреп қоя береді» – дейді жазу-
шы. «Ымырт» (1961), «Сергелдең» 
(1964), «Күйреу» (1970) романдары-
нан тұратын атақты «Қан мен тер» 
трилогиясының терең қатпарында 
осы бір жанды өмір қайнап жатыр. 
Жанымен сезген, жүрегімен түсінген 
дүние қашанда кемел болмақ. Ела-
ман, Ақбала, Тәңірберген сияқ ты 
мінез-құлқы, жан қатпары бүк-
песіз ашылған кейіпкерлер әлем 
әдебиетіндегі аңыз кейіпкерлермен 
тең тұра алады. «Осы бір ұлы 
романдағы сан қырлы, алуан бояу-
лы дала мен оны мекен ететін халық 
өзінің бейтаныс әрі таңсықтығымен 
ежелгі бір далалық ауызекі тілде 
айтылған эпопея секілді бізді 
еліктіріп алып кетеді» – деп француз 
жазушысы Андре Стиль текке айт-
паса керек. 2014 жылы халықаралық 
Пен-клуб атынан атақты Нобель 
сыйлығына ұсынылуы да тегін емес 
еді. Себебі ол кісі бір ұлттың ғана 
емес тұтас адамзат қоғамының, бір 
көл ғана емес күллі жер шарындағы 
өзекті мәселелерді көтере білді. 
Әбекеңнің романдары шөл даладағы 
шыңыраудың мидан өтетін мөлдір 

суы сияқты. Кенезең кеуіп, сусап 
барғанда ішкен сайын іше бергің 
келеді. Сарайың ашылып, рухың та-
зарады. 

Туған жерді қастерлеген, әр 
түйір құмы, бір тамшы суына дейін 
қызғыштай қорғаған жанның бірі 
Әбекең. Жүрегі туған жермен 
бірге соқты. Аралмен бірге орта-
йып, Аралмен бірге толатын еді. 
Бала кезімде кеудесі қазынаға толы 
Аралдың атақты жылқышысы, 
Социалистік Еңбек Ері Көшер бай 
атамның аузынан сан алуан аңыз-
әңгіме тыңдап өстік қой. Сол кезде 
батырлар шапса да, атса да өлмеуші 
еді. Оның жаны терең көлдің 
түбіндегі семсерінде жасырулы бо-
латын. Осы күні ойлаймын Әбекең 
де өз жанын сол ертегінің батырлары 
сияқты Аралдың тереңіне тастаған 
екен. Табиғаттың кетеуі кетіп, 
жылдан-жылға Арал тартылған са-
йын ол кісінің қайғысы да қалыңдай 
түсті. «Соңғы парыз» – алтын ке-
бектей ақ құмақтың ортасындағы 
табиғат сыйы – Арал теңізінің 
қасіреті туралы кітап. Дала, табиғат, 
теңіз – Әбдіжәміл Нұрпейісов 
шығар машылығының өзекті де 
негізгі арқауы» – дейді әдебиетші 
Нағашыбай Тө лепов. Арал қасіреті 
Әбекеңнің жүрегін кемірген жегі. 
Арал болып ойланып, Арал болып 
дөңбекшиді. Оған өзімнің де сан 
мәрте көзім жеткен еді. 

Мен Маңғыстау облы сының 
әкімі болып жүрген шағым. Арал 
теңізі қайтып, арнасы адыра йып, 
жалаңаштана бастаған.  Ә.Нұр пейісов 
туып-өскен, балалық шағы қалған 
жері Белараң теңіздің бір сұғына 
біткен түбегі. Ол жерден қазір теңіз 
кетіп қалды. Суы қайтып қаңсыған 
құмның тозаңы шығып жатыр. Биік 
жерден көз салып қарап тұрсаң 
төменде теңіз табанында қалып 
қойған кемелердің қаңқаларын 
көресің. Тарихтың ескірген, тозған, 
уақыт жемірген бір парағындай көңіл 
құлазытады. Сол жердегі биіктеу бір 
төбенің басына Әбдіжәміл ағамыз 
өзінің кесенесін салдырды. Соған 
істететін құрылыс материалдарын 
(белый ракушечник) Маңғыстаудан 
жеткізіп бер деп қолқа салды. Адам 
тірі кезінде өзіне мола салудың не 
қажеті бар деп қисаңдап, көнбеп едім 
қатты ренжіп, ұрсып тастады. Сосын 
үлкен кісінің меселін қайтармай, 
айтқанын бұлжытпай орындадым. 
Кейін бір кездескенде маған оғаштау 
көрінген осы қылығының мәнін 
сұрадым. «Күні бұрын басыңызға 
кесене көтергеніңіздің керегі не? 
Алматыда тұрасыз. Кейін бала-
шағаңызға қиын болады ғой сонау 
жердің түбі Аралға қатынау» деп 
едім мүлдем басқа жауап алдым. 
Мен де сол Аралдың перзентімін 
ғой. Жан жүрегім елжіреп кетті. 
«Мені іздеген адам болса сол жердің 
түбіне келсін. Тозған, топалаңы 
шыққан жердің жағдайын, елдің 
күйін көрсін. Көзіқарақты, көкірегі 
ояу пенде болса ойланар. Ойланса 
мысқалдай болса да пайдасы тиер. 
Мен өлгеннен кейін де сол шерлі 
Аралыма пайдамды тигізгім келеді. 
Қазіргі Қызылорда, Маңғыстау 
облыстарының орнында бағзы бір 
замандарда үлкен Таксис деген 
мұхит болыпты. Арада талай заман 
өткенде сол телегей мұхит қайтып, 
орнында Каспий теңізі, Арал теңізі, 
Қара теңіз, Азов теңізі сынды ұсақ 
теңіздер қалған. Білгірлердің айту-
ына жүгінсек бұл жер жаралғалы 
үшінші рет осылай болып отыр. 
Біресе түбі сарқылып кетеді, біресе 
кенерін толтырып қайта келеді. 
Бұл жолғы теңіздің кетуі адам 
пиғылының на шар лығынан деп 
ойлаймын. Бұл тек экологиялық 
апат тардан ғана емес, бұған ада-
ми сезімдер де әсер еткен сияқты. 
Мейірімділіктің жо ғалуы, ізгіліктің 
өшуі, тасба уырлылық, жауыздық, 
бәрі-бәрі… Оны «Қан мен терді», 
«Соңғы парызды» мұқият зер салып 
оқыған адам байқайды. Сондықтан 
мен жай жатпай сол Белараңыма 

барып, алыс тап кеткен теңіздің 
шуылын аңсап жатайын. Мүмкін, 
күндердің күні адамзаттың пиғылы 
өзгерер, теңіз ескі арнасына қайтып 
келер, тасып төгілер. Буырқанған 
толқыны жартасты көміп, шағалалар 
шаңқылдап, тіршілік жыры маздай-
тын шығар... Осындай бір аңсарлы 
үмітпен мені сол жерге жер леуді 
сендерге аманат етіп тапсырамын» – 
деді арда туған Әбекең. 

Кеудесінде жаны бар, еті тірі, 
жүрегі ояу адамды елең еткізер 
ұлы сөз, кемеңгер байлам емес пе? 
Тек жасы ұлғайып, індеттен (пан-
демия) бірнеше рет емделген соң 
ғана бірде маған, Смағұл Елубайға, 
 бауыры Марал Итеғұловқа Ал-
матыда жерленуге келісім берді. 
Ал жерлестері Белараңда Әбенің 
шығармашылығына арналған белгілі 
жерді қорғауды мін детіне алды... 

Шығармалары күллі қа заққа ру-
хани сусын болса, енді ғұмырымен 
де үлгі болмақ. Осы бір әңгімелерден 
кейін Әбенің жүрегімдегі орны 
тіпті де биіктей түсті. Ол кісі кейде 
Қазығұрттың басында қалған Нұх 
пайғамбардың өзі де, кемесі де сын-
ды. Ескінің көзін көрді, жақсының 
сарқытын ішті. Ешкімнің алажібін 
аттамай, ғибратты ғұмыр сүрді. 
Қажымай, талмай, таусылмай көл-
көсір еңбек етті. Атақты жазушының 
асыл арманы орындалса қазақтың 
ырыс қазаны тасып, іркіті мол бо-
лары сөзсіз. Лайым, Құдай Тағала 
Алты Алаштың Арал сынды тарты-
лып қалған несібесін қайта беріп, 
кемеріне келіп, шалқып отыра-
тын баян ды заманға жеткізсін деп 
тілейміз!

Кешегі ызғарлы қаңтардан 
кейін өзінің өсіп-өнген сүйікті ор-
тасы Алматының, Алаштың зиялы 
қауымының басын қосып, бірлікке 
шақырып кеткен абыз ағаның 
аруағының алды жарық, иманы сала-
мат болғай! 

Әбеңнің мәңгілік өмірі енді бас-
талды. Аралдың қайта толғанын 
біз көрерміз, мүмкін көре алмас-
пыз. Десе де, асау толқыны жағаны 
ұрған телегей теңіздің тірі суреті 
салынып қалды. Ол Әбеңнің 
шығар маларында. Ол шығармалар 
Аралдың ғана емес, қазақтың толған, 
ортайған, тартылған тарихын жыр-
лап береді. Қазақтың өткені Аралдың 
кепкен, кезерген  арнасы сынды 
енді. Оған асау дария құйылды. Ол 
дария Әбеңнің қаламының сиясы, 
халқымыздың қан мен тері. Сұр 
шинелін киіп алапат соғыстан аман 
оралғанда перзенттік парызын өтеу 
үшін қолына қалам алды. Сол күннен 
бастап саналы ғұмырының соңына 
дейін ақ қағазбен анда болды. Ары-
мен серттесті. Көл-көсір мұра 
қалдырды. Әбеңмен бірге салқар, 
сәнді көш бел алыс кетті. Онымен 
бірге бір ғасырдың парағы жабылды. 
Енді біз Әбеңді Алматыдағы үйінен 
емес, кітаптарының сарғайған па-
рақ тарынан іздейміз. Мем лекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Алматыға ар найы келіп, жазушыға 
Еңбек Ері жұлдызын тапсырып тұ-
рып, «ғасырлық мерейтойда кез-
десейік» деп жүрекжарды тіле-
гін айтқан еді. Жақсының аты 
өл мейтіні ақиқат. Оның 2024 жылы 
ғасырлық мерейтойын ЮНЕСКО 
көлемінде атап өту біздің парызы-
мыз! Сәулетті шаһарларымыздан 
Әбеңнің ескерткіштері, атына 
оқу-мәдениет орындары, көше лер 
беріп, университет терден, кітап-
ханалардан, мектептерден шығар-
маларын кө реміз деп сенемін.

Өткенінен ұлағат, болаша ғынан 
мақсат-мұрат іздеген жас ұрпақ ұлы 
суреткер шығар машылығын оқу 
арқылы ұлғаусар дүниеге кез бола-
ды. Бұл жолда барды бағалап, жоқты 
саралап, тәубемізден жаңылмай, 
тәуекелден айнымай, Тәуелсіздіктің 
тасын өрге сүйреу әрбіріміз үшін жа-
уапты.

Қырымбек КӨШЕРБАЕВ,
мемлекет және қоғам 

қайраткері

Теңізбен тамырлас 
тағдыр

ЖАЗУШЫНЫҢ 
АТАҚТАРЫ
КСРО Мемлекеттік сыйлығының лау-

реаты (1974).
2001 жылы Мәскеудегі Халықаралық 

Әдеби қордың «За честь и достойнство», 
2003 жылы Халықаралық М.Шолохов 
атындағы сыйлықтардың лауреаты атан-
ды.

«Қызыл Жұлдыз», «Еңбек Қызыл Ту», 
«Құрмет белгісі», «Халықтар достығы» 
(1984), «Отан» (1994) ордендерімен және 
медальдармен, РСФСР Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Құрмет грамотасымен 
марапатталған.

1985 жылы Қазақ КСР Халық жазушы-
сы құрметті атағы берілді.

2019 жылы 22 қазанда жазушының 
95 жасқа толған мерейтойына орай 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
Ә.Нұрпейісовке «Қазақстанның Еңбек 
Ері» атағын берді. 

Арал қалалық тарихи музейі 
экспозициялық залы және аудан 
орталығында Ә.Нұрпейісовтің Әдебиет 
үйі бар.

ЖАЗУШЫ ЖАЙЛЫ 
ДЕРЕКТЕР
1978 жылы Әзірбайжан Мамбе-

тов пен Юрий Мастюгин Әбдіжәміл 
Нұрпейісовтің «Қан мен тер» романының 
желісі бойынша екі бөлімнен тұратын 
кино түсірді. 

Фильм 1979 жылы Мәскеуде өткен 
КСРО-ның Алтын медалін және Ашха-
бад қаласындағы өткен кинофестивальда 
«Ең үздік тарихи-революциялық фильм» 
номинациясы бойынша бірінші жүлденің 
иесі атанды.

***
2008 жылғы 14 қараша күні 

Ақтөбе қаласында «Қан мен тер» 
трилогиясының кейіпкерлеріне арналған 
Ерік Жауымбаевтың ескерткіші ашылды. 
Бұл – Қазақстандағы әдеби туындының 
кейіпкерлеріне арналып жасалған 
алғашқы туынды.

Ескерткіш Ақтөбе облыстық Сақтаған 
Бәйішев атындағы кітапхананың алдын-
да орналастырылған. Мүсіндік ком по-
зицияда «Беларан» аралындағы роман ның 
негізгі жеті кейіпкері және ит мүсінделген.

***
2015 жылы 15 қарашада Ә.Нұр-

пейіс овтің «Соңғы парыз» романының 
кейіпкерлері Жәдігер мен Бәкизатқа 
арналған символикалық белгінің ашылуы 
болды.

Салтанатты іс-шараға жазушы өз отба-
сымен келіп қатысты. Қоладан құйылған 
белгінің биіктігі 2 метр 50 см, ені 3 метр 
60 см. Авторы – ақтаулық мүсінші Көшер 
Байғазиев.

 Осыған орай «Қазығұрт» баспасы-
нан қаламгердің жетітомдық шығармалар 
жинағы жарық көрді.                             

***
Ұлы жазушының кешегі аумалы-

төкпелі замандағы дала тұрмысының 
қат-қабат шежіресін шерткен, Арал 
даласының аптабы мен теңіз сарыны есіп 
тұратын трилогиясы, яғни, үш кітаптан 
тұратын «Қан мен тер» романы қазіргі 
таңда әлемнің 35 тіліне аударылған.

ЖАЗУШЫ ЖАЙЛЫ 
ЖЫЛЫ ЛЕБІЗДЕР
«Әрі терең, әрі шөлдегі бір ащы сулы 

шыңыраудай осынау роман («Қан мен 
тер») қазіргі таңдағы әлемнің ірі туын-
дыларымен иық тірестіре алады; мейлі ол 
америкалық, мейлі ол француздық бол-
сын...»

Луи АРАГОН (Франция)
 
«Трилогия классикалық орыс 

прозасының дәстүрінде жазылған. 
Эпикалық құлаш, терең суреткерлік, 
қилы кейіпкерлер галереясы, көркемдік 
шеберлік еріксіз «Тынық Донды» еске 
түсіреді. Осы ретте Нұрпейісовті қазақ 
әдебиетінің Шолоховы деуге болады».

Аугуст ВИДАЛ (Испания)
 
«Терең мұңды дүние екен, «Соңғы па-

рыз». Оқығаныма әлденеше күн өтсе де, 
өн бойымды баурап алған сенің сол ұлы 
мұңыңның әсеріндемін».

Мұстай КӘРІМ (Башқұртстан)

«Соңғы парыз» – бүгінгі күннің бас 
тақырыбына арналған түйінді роман. Ро-
ман біз бастан кешкен адыра қалған ар-
ман, ақталмаған үміт, зая заман жайлы. 
Роман финалы таңғаларлық. Автор аспан 
құлап жерге түскендей заманақырлық 
пессимизмді қалай еңсерген. Бәрі 
қарапайым. Тіл безеу атымен жоқ.

Анатолий КИМ (Ресей)

«Сенің романыңа арқау болған 
(«Соңғы парыз») проблемалар – әлемдік 
маңызы бар проблемалар”.

Леонгард КОШУТ (Германия)
 
«Қазақ даласындағы бір аяулы есім 

– Әбдіжәміл Нұрпейісов. Франция, Гер-
мания, Бельгия, Испания, Болгария, Сло-
вакия, Қытай және Ресей жазушылары 
мен сыншыларының пікірі бір жерде 
тоғысады – «Қан мен тер» трилогиясы мен 
«Соңғы парыз» дилогиясының авторы ірі 
суреткер, мэтр, әлем әдебиетіндегі елеулі 
құбылыс дегенге саяды».

Герольд БЕЛЬГЕР

«Сондай бір күн болған», «Сон-
дай бір түн болған» дейтін екі кітаптан 
тұратын дилогия – жанрлық-стильдік 
бітімі жағынан да, концепциялық өзекті 
ойы жағынан да ұлттық прозамыздағы 
бүгінгі таңдағы оқшау құбылыс. Ол – 
біздің жаңа әдебиетіміздің жаңа арнасын 
салып беретін алғашқы мұз жарғыштай. 
Біздің прозамыз бен драматургиямызда 
жаңа бір ағым басталатындай. Оған «зая 
ғұмыр әдебиеті» деп ат қойсақ жараса-
тындай. Біздің де кешкеніміз зая тағдыр. 
Әлеуметтік озбырлықтың айдағанынан 
шыға алмай, асыл мұраттардың өзін асы-
ра сілтейтін алаңғасарлыққа айналдырып 
алдық. Соның салдарынан да еткеніміз еш 
зая ұрпаққа айналып отырмыз. Сонымен 
зая ұрпақ тақырыбы өрмегін құрды. Ары-
лу әдебиеті желі тартты. Кесек эпиканың 
орнына аз адамдардың, тіпті бір ғана 
кісінің жан дүниесіндегі алай-дүлей аху-
алды ежіктейтін жаңа роман келді».

Әбіш КЕКІЛБАЙҰЛЫ
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«Қан мен тер» трилогиясы
ның тақырып – идеясы, сю
жеті, образдар жүйесі, мәні 
мен маңызы туралы сан рет 
ай тылып, талданып жүр. Бұл 
жолы біз трилогиядағы пси
хо логизмге тоқталмақпыз. 
Өмірде болып жатқан әртүрлі 
жағдайлардың көркем шығар
мада шындыққа айналуына 
байланысты кейіпкердің кө
ңілкүйіндегі күйініш пен сүйі
нішін, құбылыстарын жазу
шы ның психологиялық ішкі 
мо нолог арқылы көз алдымызға 
елес тету шеберлігін сөз етпек
шіміз. 

«Қан мен терде» кейіпкер
лердің ішкі күйзеліске түсуі, 
жан азабы, сергелдеңі, күйреуі 
– кімкімді де ойландырады. 
Шы ғармада кейіпкердің көңіл
кү йіне орай трагедиялық 
ахуал мен ащы шындықты, 
ауыр мұңды Ә.Нұрпейісов әр
қилы нысанда көрсетіп, оқыр
манға оңтайлы жеткізіп берген. 
Академик З.Қабдолов: «Қан мен 
тер» трилогиясында та би ғат қа
һарманның ішкі дүние сімен 
астасып, сезіммен тұта сып, 
оймен өрілгенде оқыр  манның 
қиялы да ұшып, қия кезіп 
кетеді. Қаһарман, автор, оқыр
ман үшеуі біртұтас пси хо ло
гиялық үндестікке көшеді» деп 
трилогиядағы кейіп кер лердің 
ішкі әлеміндегі тартысқа, пси
хологиялық ерекшелік теріне 
ба ға береді. 

Жазушының өзі бір толға
ныс тарында: «Бүкіл оқиғаның 
жанды қозғаушысы, соны ту
дырушы характердің бар си
па тын, мәнін болжап білу, та
мырын басып байқау бол мақ. 
Үлкен шығарма жазу үшін 
ерекше характерді тауып қана 
қоюға, соған мәз болуға  бол
майды. Әрине, сурет керге сол 
характердің әлеуметтік мәнін 
түсіну, көре білу керек болады» 
деп адам психологиясының ар
палысы қиындықтан жол табуға 
бастайтынын айтып өтеді. 

Әдебиет зерттеушісі, ғалым 
Б.Майтанов: «Психологизм – 
көркем әдебиеттің тұтас бол
мысынан ажырамас қасиет. 
Сонымен  бірге психологизм – 
көркемдік бейнелеу принципі, 
ойлау типі, жазушы талантының 
төл белгісі әрі стиль көрінісі» 
деп көркем шығармадағы пси
хологизм кейіпкерлер психоло
гиясының шынайы болмысын 
танудың жолдары екенін ай
тады.   

Трилогиядағы бас қаһар
ман дар Еламан, Ақбала, Тәңір
берген, Кәлен, Қарақатын, 
Су дыр Ахмет, Есбол, Сүйеу 
қарт, Мөңке, Рай, Қаратаз, 
Ай ғанша, Төлеу, Қалау, Кен
жекей, Балжан, Ебейсін, Те
мірке, Тентек, Шодыр, Дос, 
Чернов, Федоров, тағы басқа
ларды шынайы өрнектеу үшін 
пси хологиялық портреті, яғни, 

ішкісыртқы мінездемесі ашы
лады. 

Мәселен, трилогиядағы мы
на бір эпизодты алайықшы: 

«Еламан кешкі ымыртта ау
ды жинап алып, балықшылар 
тұратын жертөлеге үйіне ора
лады. Есігінің алдында қаңта
рулы тұрған бәйге күреңге 
көзі түскен бойда Еламанның 
жаны аяғының басына кетіп, 
жар кемердің жиегінде сіле
йіп қалды. Сол сәтте әлде қай
дан сары қаншық мұпмұз дай 
тұмсығымен бұның қо  лын жа
лап алды. Еламан бо йын жиып 
ала қойды». Жа ра ты лы  сынан 
момын Ела манды жа зушы мі
незқұлық пси хо ло гия сы өр
нектерінен із дейді. 

Келтірілген үзіндіден Ела
ман тағдырын ашуда жазушы 
оның жолы екінің бірі өтетін 
ауыр өткел емес, оның жан 
дүниесінің тұңғиықтары арпа
лыстардан тұратынын көр сет
пек болған. 

Федоров пен Еламан диа ло
гындағы Федоровтың жанұшы
ра қорқуы мен Еламанның бо
йындағы жан арпалысы, кек 
кісі өліміне әкеледі. Жазушы 
кейіпкер психологиясын аша 
отырып, оқиғаны әлеуметтік 
жағдаятқа тірейді. 

– Ау, құралдарың қайда? – 
деп ақырды Федоров. Еламан 
қолындағы сүйменді сығымдай 
ұстады. Федоров сүйменді жаңа 
байқап, зәресі ұшып кетті. Жол
дастары келе жатқан жаққа 
жалт қарады. 

– Сен ит... адамдарың қайда 
деп сұрамайсың?  деп Еламан 
қарсы ақырды. Темір сүйменді 
де құлаштай сілтеді. 

Келесі бір эпизодта Еламан 
ішкі сырын анасына: 

– Кісі өлтіру кәсібім емес 
еді, балықшы едім, – деп де
міккендей боп тоқтады да, қысқа 
күнде қырық өле бергесін, бірін 
өлтіріп, жастығымды алып жат
қым келді. Қадірлі ана, біздің 
жайымыз осы, – дейді. 

Келтірілген үзіндіден Ела
ман жан дүниесіндегі арпа
лыс, адамгершілікке қарсы зұ
лым дық жасағанына аһ ұрып 
өкінеді. Сең соққан балықтай 
сергелдеңге түскен жаны соқ
тықпалы өмірден соқпақ іздеп 
бара жатады. Ішіндегі қайнап 
жатқан ызакекті осылай шыға
рады. Ақбалаға да көңілі суып, 
басын тауға да, тасқа да ұрады. 

Ә.Нұрпейісов әйел психо
ло гия сының жұмбақ сыр
ларын Ақ бала бейнесі арқылы 
шебер бейнелейді. Ақба ланың 

Тәңір бер генге бірден құлай 
кетуіне қандай психологиялық 
негіз бар? Біріншіден, Ақ
баланың се зімталдығы, жұмбақ 
сезім, екіншіден, ішкі түйсігі, 
Ела манды жақсы көргенмен, 
Тәңір бергенге бейтарап емес, 
бірден көне салады. 

Әбдіжәміл Нұрпейісов ке 
йіпкер мен қоршаған орта ның 
ара қатынасындағы қайшы лық
ты Ақбала психологиясы ар
қылы ұлттық мінезді танытып, 
әйел сезімінің ешқандай жағ
дайға мойынсұнбайтын құпия 
құдіре тін ашады.  

Қаһарманның көңілкүйін, 
терең психологиялық иірім де
рін ішкі монологтармен беру де 
де жазушы шеберлігін бай қай
мыз. 

Мәселен, Мөңкенің он ба
ласының тоғызы өліп, қалған 
бір баласы да әл үстінде жат
қандығы Есбол қарияның: «Пұ
сырдан қалған бұл да жалғыз із, 
соңғы зүрият! Ойдөйт десейші! 
Ойдай, заманай» деп, тақия 
киген ақ құйқа басын түңіле 
изеп қояды деп келетін тұс. 

Бұл үзіндідегі Есбол қарттың 
іштегі өкініші, ыза, аһ ұрған 
арман, бәрін бір күрсініске 
сыйғызып психологиялық мі
нездеме берген. Жазушы адам
ның психологиясын, әр алуан 
көңілкүйін мейлінше әсерлі, 
нанымды бейнелейді. 

Трилогияда психотрагизм 
кейіпкерлердің көңілкүйіне 
орай әртүрлі нысанда көрініс 
береді. Сүйеу қартты: “Ызалы 
ашу қысқанда ақ кірпігі қырғи 
қанатындай лыплып етеді» 
десе, Судыр Ахметтің: «Не
менеге айналдыра бересің мені, 
қыр соңымнан қалмай? Ой бай
ау, судағы балық түгел» Судыр 
Ахмет жер тепкілеп отыра кетті. 
– Ойбай ғана құдайау, мына 
қара жердің бетінен несібемді 

таппай жүрген сорлы емеспін 
бе мен», – деп ойбай салып, 
маңдайын ұрғылай бас тайды 
деп суреттейді. 

Психолог жазушы, Тәңір
бер геннің рухани ішкі дүние
сінің тасталқан боп күйреуін 
суреткерлікпен өрнектейді. Аш
тық пен шөл қажытқан қалың 
тобырдың ішінде Тәңірберген 
осынау опасыз жалғанды өзі
нің кеш байқағанына өкініп, 
айқайлағысы келеді, оған ша
масы да келмеді, даусы да шық
пайтынын Тәңірберген пиғылы 
мен ойын осылай күйретеді. 

«Мына көк зеңгір аспанның 
рақымы мен әділдігінде шек 
жоқ. Көкірегінде күдік оятқан 
осы бір сауалға жауап ізде
гендей жас мырза тәлтіректеп,  
толықсып тұрып тас төбедегі 
көк аспанға қайта қарады» деп 
Тәңірберген көкірегіндегі күр
сініс пен күңіреністі жеріне 
жеткізіп, рухани ішкі дүниесінің 
тасталқан боп күйреуін үлкен 
суреткерлікпен берген. 

Ә.Нұрпейісов «Қан мен тер» 
трилогиясында ұлттық сезімді 
жоғары қояды. Халықтың тағ
дыры бас кейіпкердің аты
нан шебер беріледі. Қарыз бен 
парыз, ар мен ұят, еңбек сүй
гіштік пен жалқаулық арасын
дағы арпалыста адамның жан 
азабы, сергелдеңге түсуі, ке
йіп керлердің күйзелісін терең 
психологизм арқылы бейне
лей ді. Адам характерін жасау 
жолында психологизмді меңге
ре, шеберлікпен сәтті пайда
ланған. Оның психоло гиялық 
табыстары ерекше таланты мен 
суреткерлік дарынын таны
татыны сөзсіз.

Ұлжан ЖАНБЕРШИЕВА,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
профессоры

Осындай монологтардың ішіндегі 
бастысы – Жәдігердің монологы. 
Балық колхозының қарапайым ғана 
бастығы бол ғанымен, Жәдігердің ойы 
ұш қыр, парасаты биік, жоғары бі лімді 
азаматтың сезімі де сер гек, селкеусіз, 
таза. Жәдігер монологының автордың 
ойсезі мімен, ақылпарасатымен, 
ин теллектісімен қабысып жатуы 
шығармашылық болмысқа тән 
заңдылық. Автор өзінің кей бір 
ойларын Жәдігердің ау зы на салған. 
Сондықтан ро ман  дағы Жәдігер 
тағдыры Арал тағдырымен ұштасып 
баян да латыны сезіліп тұрады. Шы
ғармадағы экокеңістік мұз үсті болса, 
сол мұзға түскен Жәді гердің ізі, ізіне 
қарап тұрып «аяғы дүниенің ырың
жырың» деген әкесі айтқан сөзді 
еске алуы және өз тағдырын өз ізімен 
салыстырып ойлануы, қанатты сөздің 
Жәдігердің монологы ішінде бірнеше 
рет қайталанып берілуі оны романның 
лейт мотиві сияқты көрсетеді. Шын
туайтында, бұл қанатты сөз ұлттық 
дүниетанымымыздың бір қырын 
білдіреді емес пе? Атабабаларымыз 
«дүниенің ба сы сайран, түбі ойран» 
еке нін әлмисақтан әрі замандаақ 
айтып кеткен. Жәдігер тағ ды рын, 
трагедиясын жазу үстін де суреткердің 
осы ұлттық та нымды еске алуы, 
қалайда те гін емесау деп ойланамыз. 
Суреткер адам тағдырынан әрі асып, 
жалпы адамзат тағ ды ры туралы 
толғанғанда Арал экологиясы – 
табиғат эко ло гия сы, адам экологиясы 
– адам зат экологиясы – түбі ақырзаман 
туралы ойға шомбады дейсіз бе? 
Тұңғиық тақырыпқа тірел ген тұста 
ұлттық дүниета ны мымызды білдіретін 
қанатты сөзді қайталап еске алуын 
жа зушының – бұлардың бәрі адам
затты ақырзаманға апара жатқан жоқ 
па? – деген ойды аңғартқаны болып 
жүрмесін!!!

Әбіш Кекілбаев «Соңғы парыз» 
туралы: «Арал теңізінің тартылуымен, 
адамдардың ме йірімінің де тартылуы, 
өмір ле рінің мәнінің жойылуы сурет
теледі. Шығармадағы экоке ңістік – 
мұз үсті, ондағы із ден ешқашан жылы 
леп еспей ді. Кісі де, аң да, құс та, 
қашқан да, қуған да, бәрібәрі мұз үс
тіне шығып кеткені табиғат пен адам 
арасындағы қарымқа тынастардың 
бұзылғанын су реттейтін секілді», – 
деп тегін айтпаса керек.

«Соңғы парыздағы» Көт кен шек 
Көшен мен Сары Шая бейнелері 
– комедиялық жос парда жасалған 
классикалық бей нелер. Әр сөзі, қимылы 
мен ісәрекеті күлкі шақыратын, тіпті 
кейде ашуызамызды кел  тіріп, өзінен 
жирендіретін Сары Шая бейнесі 
барынша дара ланып жасалған, классик 
жазу шының шеберлігін тағы да бір 

қырынан дәлелдеп берген бейне.
Сары Шаяның сыртқы кес

кінкелбетін әжуалап, мыс қыл дап, 
юморға айналдыра отырып, бірнеше 
қырынан суреттеген жазушы оның 
әдеби бейнесін сомдап, толыққанды 
образ етіп жасауға көшеді. «Шынында 
да басқа шаруаға қырсыз Сары Шая 
қағазға жүйрік. Істі болған кісілерге 
касациялық шағым дейсіз бе, қолхат, 
тілхат дейсіз бе? Бұзатын іс, қайта 
қарайтын іс, ақтайтын, қаралайтын 
қағаз соның қайсысы болса да, құд
ды үнді шайын ішкендей тана уының 
ұшы шыпшып терлеп, рахаттанып 
кірісетін».

Көткеншек Көшен де – ерек ше тип. 
Бұл да – дараланып жасалған өзінен 
басқа ешкімге ұқсамайтын әдеби 
бейне. Осы екеуінің аттарының өзі 
күлкі шақырады. Өздеріне сай, та уып 
қойылған. «Атына заты сай» осындай 
әдеби бейне лер  дің типтерімен өмірде 
кез десіп жүргеніміз ақиқат қой. Әбді
жәміл Нұрпейісов жасаған образдар 
әлемі де біздің рухани дүниемізді 
дамытып, тәрбиелеп келе жатқаны 
даусыз. Біздің олардан үйренгеніміз, 
тіпті жи ренгеніміз үшін де сурет кер ге 
қарыздармыз. Ойланың қы рап қарасақ, 
біз құралпы оқыр мандар «Қан мен 
тердің» кейіпкерлерімен ержет сек, 
«Соң ғы парыздың» кейіпкер ле рімен 
есейіп келе жатырмыз. Таланттың 
қолынан шыққан құнды дүние – 
көркем шығарма болмысымызды 
бүтіндей түсіп, өміріңді түзу өткізуге 
бағытбағдар беретін бағдаршам іс
петтес болады екен. Даусыз шын 
дық – оқырмандардың ойын онға, 
санасын санға бөлетін, сөйтіп рухын 
тазалайтын, жа нын жадырататын 
Әбдіжә міл Нұрпейісовтің көркем 
шығар малары да осындай санаулы дү
ниелердің қатарында.

«Төс сүйегі тақтайдай, ты ры ли 
арық қара шал әлі де ұры нарға қара 
таппай өзөзінен ос қырынып қояды. 
Тұла бо йындағы бар зәрді бетіне 
жиып апты. Шатынаған көзі шынымен 
қаптағандай». Портрет жасау дан, 
Көткеншек Көшеннің іш кі мінез
құлқын суреттеуге бір тебірте ауысқан 
суреткер фор мадан мазмұнға көше 
оты рып, әдеби бейнені келісті кес те
леген. Нәтижесінде қазақ әдебие тіндегі 
классикалық бей нелер галереясын 
толықтырған Көткеншек Көшеннің 
және Са ры Шаяның толыққанды 
әдеби бейнелері жарыққа шыққан. Бұл 
бейнелер қазақ әдебиетіндегі Қарабай, 
Құнанбай, Итбай, Жұ ман, Судыр 
Ахмет, Қарақатын бейнелерімен 
қатар тұра ала тын, оқырманға беретін 
әдеби эстетикалық әсерықпалы 
мол классикалық бейнелер болып 
табылады.

Жәдігердің бейнесі нағыз патриот 
азаматтың, жеке бас қа мын емес, 
халық қамын ой лайтын ұлтжанды 
ұлдың бей несі дәрежесіне көтері ліп 
жа сал ған. Оның ойы терең, ниеті түзу, 
пейілі кең, қара пайым еңбек адамы 
бола тұра, көп нәрсені байыбына бара 
отыра, кеңінен ойлайды. Адал, әді
летті. «Ал мынау күллі қа зақ тың, қазақ 
халқының басы на қара күн орнатқан, 
сұм за манның сұмдық зауалына ай
налып, етек алып барады. Әсі ресе, 
кеше Арал тартылып, ана жақта Семей, 
мына жақта Байқоңыр, ол аз дегендей 
Маң ғыстаудың мидай жазық да ласы 
мен Ақтөбенің қатпарқатпар кәрі 
таулары, Орал мен Орданың шағыл 
құмдарына үс тіүстіне бомба жарып, 
ұлан байтақ жерсу, елжұрт жаппай 
полигонға айналғалы бері бұл дүниеде 
қазақ татпаған у мен дерт қалды ма? 
Әне жас ана құрсақ көтерсе үзірлі, 
кеміс бала туып, ұрпақ азып барады». 
Жәдігердің жанын жегідей же ген, ел 
ертеңіне қатысты түпсіз ойлар, міне 
осылар... Екі етегі далақтап, күні
түні еңбек етіп жүрген Жәдігердің 
ең болмаса отбасында береке жоқ. 
Жар опасыз, ұл мен қыз дүниеге 
кемтар болып келген. Роман соңында 
Жәдігердің мұз үстінде дүниеден 
қайтқаны баяндалады. Жәдігердің 
өмірі бейнетке то лы, еңбектің бейнетін 
қанша көрсе де, зейнетіне қол жеткізе 
алмаған, адал жар сүйіп, балашағаның 
қызығын көрмеген, қай ғықапасқа 
толы трагедиялы өмір болды.

Көркем тіл болмаса, еш қан
дай әдебиет болмас еді. Әб діжәміл 
Нұрпейісовтің тілі бай да құнарлы, 

шынайы да шұ рай лы, бейнелі әрі 
бедерлі, тау суындай мөлдір, тұп
тұнық, та за тіл.

Белгілі тілші ғалым, лекси
колог профессор Сәрсен Аман жолов 
«Қазақтың әдеби тілі Сырдария 
өзенінің төменгі жа ғын мекендеген 
қазақ тар  дың тілінің негізінде жасалған 
деген ғылыми тұжыры мын өзі нің 
бірнеше ғылыми зерттеу еңбектерінде, 
монография ла рын да дәлелдеп, жазып 
кетті. Осындай ғылыми тұжырымның 
дұрыстығына «Соңғы парыз дан» 
көптеген мысалдар кел тіруге болар 
еді. 

«БелАранның кезеңінен асып, 
ұзақ жолдың алды ашыл ғасын бұ да 
қашаннан бері жанын жеп, жүрегін 
тыр нап жүрген мазасыз ойдан арыл
ғандай болды. Төбеде төнген көк 
аспан. Бір қапталда жары дүниені алып 
жатқан көк теңіз. Сол екеуі туту көз 
ұшында жігі білінбей, бірбіріне сіңісіп 
кетіпті. Аспан да көк, жер де көк». 

Бұл пейзаж, табиғат суре
ті біріншіден романның кере мет 
көркем тілмен жазыл ға нына дәлел 
болса, екіншіден әдеби бейне жасауға 
қызмет етіп тұр. Табиғат суретін 
ке йіп керінің әртүрлі көңіл кү йіне 
сәйкестендіріп беру, сөй  те отырып 
әдеби бейнені пси хо  логиялық, 
филосо фия лық, эстетикалық жағынан 
толық тыра, сомдай түсу – Әбдіжәміл 
Нұрпейісовтің жазушылық сти ліне тән 
ерекшеліктердің бірі.

Жазушының авторлық баян
даулары мен оқиғалы моно лог
тарының астарында су рет  кердің 
шығармашылық қал пы на, дағдысына, 

стиліне қа тыс ты көп сыр бар. 
Мәселен авторлық баян дау ларында 

Әбдіжәміл Нұрпейісов пейзажды – 
табиғатты сурет теуге көбірек барады. 
Дәл осы тұстарда жазушы тынысы 
ашыл ғандай кең, еркін көсіледі, 
қаламына Арал даласының бір түп 
жусанына, бір түп бұтасына дейін 
ілініп және олар қолмен қойғандай 
жайнап сала береді. Арал табиғатын, 
теңіздің жайкүйін суреттеуге келгенде 
су реткерді ерекше бір шабыт би  лейтін 
болу керек, қалам құ діретін аямай 
төгеді.

Оқырман кешегі Аралдың 
бақытты шағын, бүгінгі Арал дың 
сүреңсіз көрінісін осы пей заждық 
суреттеулерденақ тани береді. 

Ұлы Мұхтар Әуезов кез кел ген 
ситуацияны драмаға ай налдырып, 
оқиғаны ширата, ширықтыра отырып, 
шарықтау шегіне жеткізетін де, 
оқиғаның аяғын қаны сорғалағандай 
тра   гедияға айналдырып жібе ретін. 
Ұстазының осы қасиеті Әбдіжәміл 
Нұрпейісов те де бар. Бірақ бұл жалаң 
елік теу шілік немесе ұқсауға тырысу
шылық емес, шыңдалған шығар машы
лықтың стихиялық дамуы жет кізген 
тек Нұрпейісовтік жеке жетістік.

«Қан мен тердегі» Еламан, Ақбала, 
Тәңірберген үштігінің «Соңғы 
парызда» Жәдігер, Бә кизат, Әзім 
үштігі болып қай талануының сыры 
неде? Біздіңше, әсіресе «Соңғы па
рыздағы» осы үштік романның терең 
психологиялық драмадай оқылатын 
мағыналы мазмұнын құрайды. Қазақ 
өмірінде алғаш қысы ХХ ғасырдың 
басында, соңғысы орта тұсында 
орын алса да осы үштіктер жағдайы 
қазақ отбасыларының басынан қалай 
сол қалпында бірдей қай таланған? 
Еламан да Жәдігер де адал еңбек 
адамдары, бірақ жарлары: Ақбала 
Тәңірбер ген мен, Бәкизат Әзіммен 
көңіл жарастырған. Көркем шығар
маның орталық кейіпкерлерінің 
дәл осындай жағдайда сурет телуі 
қазақтың қалыпты тұр мы сы үшін 
тосын жағдай. «Соң ғы парыздағы» 
Жәдігер, Бәкизат, Әзім аралары 
күрделі психологиялық драмаға 
құрыла отырып, оқырмандардың ойын 
он саққа жүгіртеді. Өзінің өмір жолын 
адал еңбек етуге ар наған Жәдігердің 
сүйген жар дан опа таппағаны, әрине 
өкінішті. Қалай болғанда «Соң ғы 
парыздағы» Жәдігер траге диясының 
ең бір қоюлана тү сетін тұсы Бәкизат 
пен екеуінің отбасылық өмірі. 
Жәдігерді жарға жыққан да осы ит ыр
қылжың отбасылық өмір. «Қан мен 
тердегі», «Соңғы па рыз дағы» үштіктер 
классик жазушы тарапынан романға 
бекер ен гізіліп отырған жоқ. Әлде бұл 
жерде біз жауабын таба алмай отырған 
шығармашылық құпия сыр бар ма?

«Соңғы парызды» оқып, бү кіл 
қазақ, қазақстандықтар, олардың 
қазіргі және келер ұрпақтары мықтап 
ойлана ты нына сенімдіміз.

Бағдат КӘРІБОЗҰЛЫ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері,
филология ғылымдарының 

докторы, профессор

«Соңғы парыз» туралы бірер сөз...
«Соңғы парыз» – әдебиетіміздің басты тақырыбы туған жер, адам 

тағдыры, ұлттық құндылықтар жайына арналған күрделі шығарма. 
«Сондай да бір күн болған», «Сондай да бір түн болған» атты екі 
кітаптан тұратын роман – дилогияға бір күн, бір түннің ғана оқиғасы 
сыйдырылған. Романда оқиғалы ішкі монологтар мен авторлық 
баяндаулар көп. Бұлардың әрқайсысын романның құрылымынан бөліп 
алып, микроновеллалар не әңгімелер күйінде оқып, қабылдауға да 
болады. 

«Қан мен тер»: ішкі әлемнің тартысы
Ұлтымыздың рухани биіктігін танытқан ойшыл 

жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» 
трилогиясы бізге несімен қымбат, неліктен біз оған жиі-
жиі орала береміз? «Ымырт», «Сергелдең», «Күйреу» 
атты үш кітапқа терең үңілсеңіз, жазушының суреткерлік 
құпиясы мен өзіндік ерекшелігі ашыла түседі. Бұл 
трилогия – ел, халық туралы әлеуметтік психологиялық 
типтік шығарма. Былайша айтқанда, кейіпкерлердің ішкі 
монологынан тұратын, ұлттық мінезді көрсететін – замана 
эпосы. 
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Аралдың құяр саға сында да рия жағалай 
қо ныс  танған көп жұрттың бірі – Құм базар. 
100-ге жетпейтін ша ңырақтың тір шілігі – 
төрт түлік. Одан қал ды, жақын маң дағы көл 
мен да рияға ау салып, балық-шабағын аулай-
ды.

Ардақ осы ауылда туды. Ыстық құмға 
табанын қыздырып ойнаған өлкені әсте 
есте шығарған емес. Бастауыш класта ау-
дан орталығына көшсе де кішкентай ауылды 
ұмыт пады. Қазір де жиі соғатыны сол.

– Құмбазардан Арал қала сына көштік. 
Әскери адам болуыма жоғары сы нып тағы 
«Алғашқы әс кери даярлық» пәні әсер етті. 
Қазіргі Жарасқан ақын атындағы №62 мектеп-
лицейінде бі лім алдық. Қани есімді майор 
шеніндегі ағай сабақ берген. Өз білгенін бар 
ынтасымен түсіндіріп, саптық жаттығу мен 
түрлі атыс құралдарын қолдануды үйрететін. 
Жауынгерлік даяр лыққа шыңдады. Сол кез-
ден бастап сарбаз болып, сапқа тұруды ар-
мандадым, – дейді Ардақ Зейнуллаев.

Ардақтың арманы 19 жасында орындалды. 
2006 жылы күзде Қызылорда қаласындағы 
инженерлік-экономикалық институтта (қа-
зіргі Ақмешіт институты) оқып жүрген ол 
әскерге шақырылды. Бұл кезде оқудың екінші 
курсын бастаған еді. Отан алдындағы міндетті 
борышын республикалық Ұлан ның Алматы 
қала  сындағы №0111 бөлі мін дегі рәсімдік ро-
тасында өтеді. Қазір атауы Мемлекеттік Күзет 
қызметі болып өзгер ген күштік құрылымға 
кез келген жігітті ала бер мейтін. Бойшаң әрі 
денелі, денсаулығы мықты Ар дақтың жолы 
болды. Тіпті екіжылдық мер зімі аяқталған соң 
осы бө лімде келісім-шарт не гі зін де қызметке 
тұрып, бө лімше командирі, взвод ко ман-
дирінің орынбасары, қа рауыл бастығы, взвод 
ко мандирі сияқты түрлі әскери сатыдан өтті.

– Әскерде біздің рота ның міндеті Пре-
зидент пен басқа шетелдік басшылар және 
саясаткерлердің қатысуымен өтетін ша-
раларды атқару болатын. Ол кезде Прези-
дентке тікелей бағынатын республикалық 
«Ұлан» әскери құрылымы 2014 жылы Күзет 
қызметіне қосылды да, Мемлекеттік Күзет 
қызметі деп аталды. Өзге елден келген Прези-
дент не басшыларды салтанатты түрде күтіп 
алудың қызықтары – өз алдына бөлек әңгіме. 
Әсері де тамаша, – дейді ол өткенді еске алып.

2014 жылы туған жерге оралған ол Арал 
қала сындағы қорғаныс бө лі мінде жұмысын 
бастады. Ал келесі жылы Қызылорда 
қаласындағы қорғаныс іс тері жөніндегі 
басқармаға ауысып, за пас тағы офицерлер 
және кадр жұмысы жө ніндегі бөлімше бас-
тығы болды. Мұнан соң об лыстық қорғаныс 
істері жөніндегі департаментте де аға офицер 
қызметіне тағайындалды.

– Әрине, кеңседе тап жылмай құжатпен 
айна лысқанмен, өзімізді ұда йы дамы-
тып тұрамыз. Спорт залда шынығып, дене 
дайындығын бақылауда ұстаймын. Әс кери 
заңдылықтар жа ғынан да өзімді үнемі же-
тілдіріп келемін, – дейді Ардақ.

Ол қазір «Оңтүстік» Бас әскери-көлік 
комен датурасы Қызылорда филиалының 
офицері. Қор ғаныс министрінің бұй ры ғымен 
ІІІ және ІІ дәрежелі «Мінсіз қыз меті үшін» 
медалімен марапатталған.

– Комендатурадағы не гіз гі міндет – 
Қызылорда теміржол учаскесі арқылы өтетін 
әскери жолаушылар мен көліктердің тасы-
малында қауіпсіздігін қадағалау. Сондай-ақ 
офи церлер де малысқа, ем делуге не өзге қалаға 
іссапарға шығар болса, арнайы касса арқылы 
күні бұрын билетін алып, брондалған орын-
мен қам ту жағын да орындаймыз. Қазір жыл 
сайын әскери қызметшілерге жағ дай жасалып 
ке леді. Тұрғын үймен қам ту, жақсы жалақы 
та ға йындау, болашақ әскери қызметшілерге 
үлкен сер пін беретіні рас, – дейді майор Зей-
нуллаев.

Ардақ әскери борыш пен ондағы қызметке 
құмар жігіттерді құрмет тейтінін айтып қалды. 
«Әр отбасыда екі ұл болса, соның бірі әскери 
қызметке ұмтылса ғой деймін. Сондай-ақ 
ата-аналарға да жиі түсіндірме жүргізіп, 
әскери қызметтің артықшылығын, ондағы 
жеңілдіктер жайлы наси хаттасақ, қоғамда 
нағыз әскери азаматтарды көп теп көре ала-
мыз» дейді ол.

Айтқан сөзінің жаны бар. Бүгінгі нағыз 
жігіт тен гөрі нәзігін көп кө реміз. Шыныққан 
шымыр лардың саны артса, ұлт шаңырағының 
биіктей түсері анық қой.

Суретті түсірген 
Н.НҰРЖАУБАЙ

МАЙОР

Телефон 
шырылдаған. 
Тұтқаны 
көтерді де, 
саңқ ете 
қалды.

– Майор 
Зейнуллаев 
тыңдап тұр. 
Арғы жақтан 
да айбарлы 
дауыс естілді. 
Тапсыр-
ма беріп 
жатқанға 
ұқсайды. 
Көзін бір 
нүктеге 
қадаған күйі 
тырс етпестен тыңдап тұрды бұл. 

– Ұқтым, полковник мырза! 
Минутқа жетпейтін уақыт телефонмен 

тілдесті. Тапсырма шұғыл түрде орындалуы 
керек сияқты. Алдындағы қағазға үңілген 
күйі құжаттарды іріктеуге кірісті.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

– Әбдібек Сламбекұлы, 
қазір алаяқтық әрекет белең 
алып тұр. Өз құрбандарын та-
буда неше түрлі айла-шарғыға 
баратындар көбейді. Тіпті, 
шімірікпестен құқық қорғау 
қызметкерлерінің атын жа-
мылып, тұрғындарды алдауға 
көшті...

– Оныңыз рас. Кейінгі уақытта 
қала тұрғындарының үй және 
ұялы телефондарына белгісіз 
тұлғалар хабарласып, өздерін по-
лиция қызметкеріміз деп танысты-
ратындар көбейді. Алаяқтар сіздің 
балаңыз немесе жақыныңыздың 
есірткімен ұсталғаны не өзге 
де жалған деректер келтіріп, 
қылмыстық жауапкершіліктен бо-
сату үшін қомақты қаржы талап 
етеді. 

Алуан түрлі айласы бар 
олар әсіресе, үй телефонына ха-
барласып, қарт адамдарды өз 
құрықтарына түсіруде. Өйткені 
үлкен адам кішкентай бала секілді 
сеніп қалады. Ешкімге айтпауды 
бұйырып, келісілген қаражатты 
«KIWI кошелёк» арқылы ау-
даруды сұрайды. Осы сияқты 

оқиғалардың құрбаны болмас 
үшін, бірінші кезекте аты-жөні 
аталған жақындарыңыз бен 
балаларыңызға хабарласып және 
олардың нақты аман екеніне көз 
жеткізуіңізді сұраймыз. Егер сол 
сәтте ұялы телефоны сөндірулі 
немесе байланысу мүмкіндігі 
болмаған жағдайда «112 ар-
насына» хабарласып, қажетті 
ақпараттар алуға болады. 

– Алаяқтық  жасайтын дар  
ішінде әйел азамат шалардың 
көбейіп баратынын естіп отыр-
мыз. Осының жай-жапсарын 
екшелеп көрдіңіздер ме?  

– Жасыратыны жоқ, қазір 
басқармаға арызданып келу-
шілердің басым көпшілігі –  алаяқ 
әйелге алданып қалғандар. Жал-
пы алаяқтық деп өзге адамның 
мүлкін заңсыз иемдену немесе өз 
мүлкіндей пайдалану құқығына 
заңсыз барғандардың кез келгенін 
жатқызуға болады. Ол үшін 
қылмыскер алдау-арбау амалда-
рын қолданады және басқаның 
сеніміне кіріп, қастық әрекет жа-
сайды. Көбіне алданып, сан соғып 
қалғандар «ақшамды қайтарып 
береді» деп күтіп жүреді. Шы-
дамы әбден таусылғаннан кейін 
ғана құқық қорғау органдарына 

жүгінеді. Алаяқтық қылмыспен 
айналысатындардың 70 пайызы 
– әйелдер. Бұл – әрине, алаң да-
тарлық жағдай.

– Құқықтық сауат ты-
лық ты қалай арттырамыз?

– Қазіргі таңда алаяқтық 
қылмысы былтырғы жылмен 
салыстырғанда 44,1%-ға азайған. 
Ол дегеніміз халықтың құқықтық 
сауатының жылдан-жылға өсіп 
келе жатқандығын білдіреді. По-
лиция қызметкерлері күнделікті 
халыққа бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы сақтану жол-
дарын түсіндіруде. Осыған мән 
берілуі қажет. Қазір ақпараттық 
қолжетімділік қанша дәуірлеп 
тұрғанымен, алдап-арбаудың 
же тегінде кетіп жатқандар көп. 
Сондықтан нақты, ресми әрі 
саналық тұрғыдан сүзгіден өткен 
ақпаратқа мән берген абзал. 

– Өзіңіз айтқандай, әлеу-
меттік желінің ықпалынан 
талай адам сан соғып жатыр. 
Ендігі амал қайсы, қалай сақ-
танамыз?

– Мәлімет үшін айта кетейік, 
жыл басынан 224 алаяқтық дерегі 
тіркелсе, оның 121-і осы интер-
нет арқылы жасалған. Бүгінде 
биржа арқылы ақша табуға бо-

латынын білеміз. Бірақ жалған 
сайттар сол биржаның атын жа-
мылып, алаяқтық жолмен жұмыс 
істейді. Олардың жалған екенін 
халық айыра алмайды. Сондықтан 
қомақты қаражатынан айырылып 
қалады. Ең алдымен сайттарды 
тексеру қажет. Тағы бір жолы – 
электронды пошта немесе ұялы 
телефонға «сіз ұтыс ұттыңыз» 
деген хабарлама жібереді. Кейін 
сол ұтып алған ұтысты шешу үшін 
салық төлеуіңіз керек болады. 
Ұтыс деген сөзді ести сала кейбір 
адамдар қомақты қаражатқа ие 
боламын деп бар ақшаны ауда-
рып жібереді. Жалған ақпаратқа 
сенбеңіз. Instagram желісі арқылы 
тауар сату және сатып алуда абай 
болған дұрыс.  Алаяқтар мүлдем 
жоқ тауарды жеткізіп береміз деп 
халықты сендіреді. Әдемі киім 
немесе зат көрсек қызығып, са-
тып алғымыз келеді. Тауар қатты 
ұнағаны соншалықты алдын ала 
ақшаны  аударамыз.  Ол дұрыс 
емес. Сондықтан тауарға тапсырыс  
бермес бұрын нақты ақпаратқа көз 
жеткізу керек. Алдап-арбаудың 
тағы бір түрі – сізге банк 
қызметкері болып қоңырау ша-
лады. Сіздің есеп шотыңыздағы 
ақшаны қауіпсіз шотқа аудару 
керегін айтып сендіреді. Неме-
се сіздің атыңыздан онлайн кре-
дит рәсімдеу қаупі бар деп есеп 
шотыңыздағы ақшаны сақтап қалу 
үшін жасырын код жібереді. Кейбір 
адамдар ақшасынан айы рылып 
қалмас үшін банк қыз меткерімін 
деп таныстырған адамға өзі 
туралы, картасындағы құпия 
мәліметтердің барлығын жібереді. 
Банк қызметкері хабарласып, 
сіздің жеке мәлімет теріңізді та-
лап етпейтінін естен шығармаған 
жөн. Бір сөзбен айтқанда, өз-өзіңе 
бекем болу, сауатты әрекет жа-
сау қауіпсіздіктің кепілі. Жалпы 
жұрт осындай маңызды мәселені 
әлдебір желі жүзінен емес, тасқа 
басылып түсетін әрі сұранысы мен 
жауапкершілігі бар газет не нақты 
дерек көздерінен іздесе дейміз.

Әңгімелескен
 Айсәуле ҚАРАПАЕВА,

«Сыр бойы»

«Алаяқтардың 70 пайызы –
әйелдер»

Кейінгі кезде 
алаяқтардың торына 
түсіп, пұшайман күй кешіп 
жүргендер көбейді. Бірі 
қаржы пирамидасына 
ірі көлемде қаражат са-
лып сан соқса, енді бірі 
бейтаныс адамның  теле-
фон қоңырауынан түскен 
жалған ақпарға имандай 
сеніп, артынан ақұрып 
қалуда.  Бұл халықтың 
құқықтық сауатының 
қандай деңгейде екенін 
көрсете ме, әлде әлеуметтік 
ахуалдық бүгінгі бет-
бейнесін сездіре ме? Жал-
пы мұндай жағдайлардан 
аулақ болу үшін қалай 
сақтану керек? Осы  сауал-
дар бойынша Қызылорда 
қалалық полиция 
басқармасының бастығы, 
полиция полковнигі Әбдібек 
Жаназар овпен аз-кем 
пікірлескен едік.

Күріш көлемі 
қысқарды

Биыл облыс бойынша 185,6 мың гектар 
жерге ауыл шаруашылығы дақылдарын 
орналастыру жоспарланған. Өткен жылмен 
салыстырғанда егіс көлемі 2,5 мың гектарға 
қысқарады. Ал негізгі дақыл саналатын күріш 
78,3 мың гектар жерге себілді. Бұл туралы 
өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық ауыл шаруашылығы 
және жер қатынастары басқармасының 
 басшысы Талғат Дүйсебаев хабарлады.

– Аймағымызда орын алған су тапшылығына байла-
нысты биыл күріш дақылының көлемі 5,3 мың гектарға 
дейін азайды. Оның орнына суды аз қажет ететін 
дақылдар егілуде. Егістікті әртараптандыру бо йынша  
айтсақ, мал  азықтық  және бақша дақылдарының 
көлемі 4,7 мың гектарға көбейтіледі. Нақты кезеңде 
егістікке қажетті ауыл шаруашылығы дақылдарының 
тұқымы толық жеткілікті. Көктемгі егін науқанына 
минералдық тыңайтқыштың 58,3 мың тоннасы және 
гербицидтің 38 мың литрі сатып алынды. Қолда бар 
4 мыңға жуық техниканың барлығы 100 процент 
жөндеуден өткізіліп, егін егу науқанына қатысуда. 

Облыс бойынша межеленген дәндік жүгерінің 
197 гектары, сүрлемдік жүгерінің 214, мал жемдік 
асқабақтың 55, күнбағыстың 42, картоптың 1,6 мың 
гектары, көкөністің 2,7 мың гектары, бақшаның 3,8 
мың гектары егілді. Күріш егу жұмыстары 20 сәуірден 
басталған болатын. Бүгінде 70575 гектарға дән себіліп, 
оның 62 109 гектары суға бастырылды. Мамыр айының 
соңына дейін күріш егуді, ал 6 маусымға дейін суға бас-
тыруды аяқтау межеленуде, – деді басқарма басшысы.

Судың сұрауы бар

Облыс орталығы тұрғындары «Қызыл-
жарма» және «Қызылорда» жерасты су кені 
арқылы ауызсумен қамтамасыз етіледі. Қазір 
65 ұңғыма арқылы тәулігіне 85 мың текше 
метр ауызсу өндіріліп, тұтынушыға күнделікті 
таратылуда. Алайда, ауа райының ысуы мен 
ауладағы бақшалықты суарғандықтан оны 
тұтыну көлемі күрт артып отыр. Өңірлік ком-
муникациялар қызметінде өткен брифингте 
«Қызылорда су жүйесі» МКК директорының 
орынбасары Нұрлан Өтепов қала тұрғындарын 
ауызсуды үнемді пайдалануға шақырды.

– Суды пайлану көлемі 60 мың текше метрге ар-
тып отыр. Ал тұрғындардың мекемеге қарызы 624 млн 
теңгені, заңды тұлғалардың берешегі 59 млн теңгені 
құрап отыр. «Қызылорда су жүйесі» мекемесінің 
қызметкерлерге қарызы 65 млн теңгеге жеткенін де 
айта кеткен жөн, – деді ол.

Жалпы, кәсіпорында барлығы 1157 адам жұмыс 
істейді. Нақты кезеңде аталған кәсіпорын 82294 
тұтынушыға қызмет көрсетуде. Мұнда бас су жинау 
кешені, 974,3 шақырымды құрайтын ауызсу жүйесі, 
67 кәріздік насос станциясы, биологиялық тазарту 
станциясының 2 кешені, 107 бірлік жерасты ауыз-
су ұңғымасы, 11 бірлік II су көтеру насос станциясы, 
судың қысымын көтеруге арналған 6 бірлік насос стан-
циясы бар.

«СБ» ақпарат

БРИФИНГ

Жаз туысымен қарықталған жердің 
бойын пәлек басатын. Пәлек дегеніміз – 
сол қауын-қарбыздың жапырақ жайған 
түрі. Сол пәлектің арасында не жоқ 
дейсіз? Ерте пісетін жәмбілше, әңгелек, 
сарт қауын, шытырлақ, қазақы қауын, қара 
күләбі, ала қарбыз, қызыл асқабақ пен 
сәлде асқабақ.  Тіпті қара күзде жейтін, 90 
күн дегенде әзер қызаратын қара қарбыз 
да жаз бойы бауырын сызға төсеп жатады. 

Бұлардың өз жауы бар. Қарға. Кәдімгі 
сүйкімсіздеу көрінетін қара қарға. Ала 
қарғасы да жүр. Ара-тұра бұларға ала 
қанат сауысқан да қосылады. Ал тарының 
жауы торғай екенін әлгінде ғана ай-
тып кеттік. Міне, осындай көзге көріне 
бермейтін, бірақ жауапкершілігі аса үлкен 
«қорықшылық» дейтін жұмысты мойынға 
жегетін тек бала-шаға еді.

Қазір ауылда бақша егетіндер аз. Тіпті  
жоқ десек те болады. Бәлкім, оның бір 
себебі судың аздығы шығар. Бірақ су аз де-
ген сылтауды кейінге ысырып, белуардан 
бейнет кешіп жүргендер жоқ емес. «Ба-
рымен базар» етіп, бақшасын гүлдендіріп 
жүргендер біздің Сыр бойында жетерлік.

Жақында ғана жағымды жаңалық 
естідік. Былтыр ғана аймақтағы ауыл 
шаруашылығы бойына «Ең үздік аудан» 
атанған Қармақшы өңірі биыл бақша 
егуді көбейткен. Рас, аудан экономикасы-
на оң әсерін тигізетін күріш дақылын егу 
тоқтамайды. Бірақ қазіргі дария деңгейі 
төмен кезде суды аз қажет ететін егіс егу 
мәселесі өте өзекті.

Иә, қармақшылықтар бақша егуге ба-
сымдық  бере  бастады. Аудан әкім дігі мен 
жергілікті шаруашылық бас шы ларының 
қолдауымен агроаймақ құры лып, ең қа-
жетті деген бақша дақылдары егілген.

Мысалы, бүгінгі күнге дейін су тап-
шылығын көріп келген Алдашбай ахун 
ауылында жергілікті шаруашылық 
«Майлыөзек-Қуаң да рия» №1 учаскесіне 
механикалық насос орнату арқылы 310 
гектар жерге жаңа жоңышқа сеуіпті. Ал 
әлгінде айтқан агроаймақтан 76 отбасыға 
35 гектар егістік жер беріліп, бақша егілген. 
Сондай-ақ осы ауылда жабынды астына 
өсіру (подпленка) арқылы су үнемдеу тех-
нологиясын пайдаланып, қауын-қарбыз 
өсіруді қолға алған. Бұның өзі 5 гектар 
алқапты алып отыр. Алды құлақтанып 
қалған қауын мен қарбыз шілде айының 
басында өнім бере  бастайды.

Алдашбайлықтар мұнан өзге 7 гектар 
картоп, 2 гектар жуа, 4 гектар сәбіз, 2 гек-
тар қырыққабат еккен.

Дәл осындай үрдіс 2 жарым мың 
халқы бар ІІІ Интернационал ауылын-
да да жалғасын тапқан. Елдегі ең ірі бір 
шаруашылық еккен 2000 гектардан астам 
күріштен бөлек, бақша егу дәстүрі мұнда 
да кеңейіпті.

Атап айтсақ, ауыл маңынан дайын-
далған агроаймақтан 107 отбасы түрлі-
түрлі дақыл егуді бастап кеткен. Барлығы 
53 гектар жерге қауын-қарбыз, асқабақ, 
картоп пен жуа, сәбіз бен қырыққабат 
сияқты бақша өнімдерін мол төгіпті. 
Әсіресе, ауыл тұрғындары «екінші нан» 
саналатын картопты көбірек егуді қолға 
алған. Барлығы 16 гектар жер осы дақылға 
тиесілі.

Қазір бұл бағыттағы жұмыстар ау-
дан бойынша барлық елді мекендер-
де жүргізілуде. Бұған дейін де Ақжар, 
Жаңажол ауылдарындағы шар уа-
шылықтар бақша дақылдарын өнді рістік 
негізде өсіріп келеді. Биыл да атал ған 
шаруашылықтар бұл жұмысты тоқтат-
пайды. Жергілікті биліктің бастамасы-
мен қолға алынған бақша егістігін арт-
тыру өңірдегі азық-түлік бағасына да 
оң әсерін тигізері сөзсіз. Көкөніс пен 
картоп-жуасының өзінен шыққаны, ішкі 
нарықтың жергілікті өніммен қамтылуы 
бағаны тұрақтандыруға бірден-бір себеп 
болары анық емес пе?

Қармақшы ауданы

Бала күнімізде бақшаның берекетін көріп өстік. Көктем туа күн жылт 
етісімен ауыл біткен кетпенін қайрап, тырмасын дайындайтын. Сондағысы 
ала жаздай еңбек етіп, қыстағы нәпақамды ертерек қамдайын деген ойы ғой. 
Кішкентай болсақ та осындай дала еңбегіне біз де араласатынбыз. Қауын-
қарбыз, асқабақ тұқымын дайын ұяға тастап, көктемде себілген тарыны жаз 
бойы торғай дейтіннен қорушы да – біз секілді балалар.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

Бапталса 
бақша береке
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– Тарихтағы ақтаңдақ тар ды 
анықтаудағы жұмыс тобының 
бағыт-бағдары, ізденіс барысы 
қалай болып жатыр?

– Жұмысшы топ құра мындағы 
ғалымдар құпия құ жаттармен жұ
мыс жүргі зуде. Мысалы, облыстық 
полиция департаменті мұрағатында 
ақ тауға жатпайтын азамат тар
дың қылмыстық істері 499 адамға  
қатысты, 263 дана  қыл мыстық іс
құжат,  Гер манияда әскери тұтқында 
бол ған және өз еліне қайта оралған 
бұрынғы КСРО  аза маттары туралы 
418 адам ға қатысты, 418 дана қыл
мыс тық ісқұжат бар. Өңірлік жұ
мыс тобы «ақта луға жат пайды» 
де ген 12қормен жұ мыс жүргізуде. 
Жұмыс бары сында бүгінге дейін 
ақтауға жатпайтын азаматтар ту
ралы 100ге жуық іс қаралып, 200
ге жуық адам ақтауға ұсы ныл ды. 

Соғыс жылдары кеңестік әске
ри тұтқындар қатарынан құрыл
ған «Түркістан легио ны» сар
баз дарының істері негізін де 
аза маттарды ақтау бойынша ұсы
ныстар әзірле нуде. ІІ дүниежүзілік 
соғыс кезінде неміс лагерьлеріндегі 
милиондаған кеңестік тұт қын дар 
ашық аспан астын да ұсталды, та
мақтары үсіген капуста, картоп 
болды.  

– Тарихтан белгілі, со ғыс 
басталған сәтте-ақ ке ңес өкі-
метінің тұтқынға түс  кен өз 
аза маттарынан бір  жолата бас 
тартып, әс кери тұтқындардың 
құ қық тарын анықтаған ха-
лық  аралық Гаага және Же нева 
конвенцияларын мо йын да мауы 
олардың жағ дайын қиындата 
түсті емес пе?

– Иә,  әсіресе, бұл жағ дай 
түркістандық соғыс тұтқын дарына 
қатты әсер етті. 1941 жылдың 
желтоқсан айында Польшадағы 
түркітілдес ха лық тардың өкілдері 
шоғыр ланған Ченстохан конц ла
ге ріндегі 30 мың адамнан 2 мыңы 
ғана тірі қалған екен. Соғыстың 
алғашқы жыл  да рында түркі халық
та ры өкілдерін «мен мұсыл ман
мын» деп айтқандарына қа ра
мастан, фашистер олар ды  итке 
талатып, өлтіріп жі берген. 

Неміс концлагерьлеріндегі 
түр кістандықтардың қандай жағ
дайда тұтқынға түскені жөнінде 
М.Шоқайдың Фран цияның Шығыс 
тілдері мен өркениеттері ұлттық 
инс ти туты кітапхана сын ың жеке 
архивтік қо рындағы тұт қындардан 
ал  ған мағлұматтары негізін
де жазылған «1941 жылғы Мұс
тафа Шоқайдың Герма ниядағы 
қызметі: әскери тұт қындармен 
– Түркістан тұр ғындарымен 
бай ланыстары» деген құжатта 
көрсетілген. Сондағы деректерге 
сүйен сек, соғыс басталғаннан 
ке йін жалпы мобилизация бо
йын ша майданға алынған түр 
кіс тандықтардың оннан то ғызы 
винтовка ұстауды да білмеген.  

Көпшілігі орыс ша айтылатын 
әскери команда тілін түсінбеген. 
Стра те гия лық қателіктер, әскер ко
мандирлерінің тәжірибесіз дігінен 
майдан котелдарында жазықсыз 
қырғынға ұшыра ған. Жауынгерлер 
жарала нып немесе контузия алып, 
жауға еш қайрат қыла ал май 
тұтқынға түскен. Со ғыс кезінде 
қазақ, өзбек, қыр ғыз, т.б түрік 
мұсылман ха лық  тарының өкілдері 
мыл тықпен, оқдәрімен жұрттың 
ең соңын ан жабдықталған. Мыса
лы, қызылордалық Әнуарбек Өте
бе ков 1942 жылы Харь ков маңында 
аяғынан жара ланып, тұтқынға 
түскен.

– Соғыстың алғашқы ай-
ларынан бастап тұтқынға түскен 
түркі халықтары өкіл дерінен 
«Түр кістан легионы» атты ерікті 
армия тобын жасақтау қолға 
алынғаны бел гілі. Легионға ен-
гендердің құжаттарын қарап 
оты рып қандай ой түюге болады?   

– Архивтердегі парақтары 
әбден сарғайған қылмыстық 
істердің артындағы түрлі тағ
дырлар көз алдыңнан тіз бектеліп 
өтеді. «Түркістан ле гионына» 
кіргендердің бі рі ашаршылық пен 
аурудан аман қалып, бір күнге 
болса да өмірін ұзартуға тырысқан. 
«Бір реті болар» деп бола шаққа үміт 
артқандар да бар. Екіншілерінің 
соғысқа дейін өміріне күшпен 
ұжым дастыру, тәркілеу, саяси реп
рессия, бай баласы, молда баласы 
деген айыптармен қу  ғындалу әсер 
еткен. Өздері немесе әкелері, аға
лары ша руалар көтерілісіне қатыс
қа ны үшін жазалауға ұшыра ған
дардың ішінде реніш бол  ғанын да 
ашып айтқан жөн. 

Әскери қайта даярлықтан өт
кен легионерлерді неміс ко ман
дованиесі алғашқы кез де неміс
кеңес майданын да және Сум, Брянск 
об лы  сы ормандарындағы пар  ти
зандарға қарсы пай далан бақшы 
болды. Алайда легио  нерлер ретін 
тауып, партизандарға немесе кеңес
тер жағына ротаротамен өтіп кетіп 
отырды. 1943 жылы «Түркістан 
легионы» ал ғашқы батальонының 
Құра мысов бастаған 1ротасы ке
ңес армиясы жағына то лы ғымен 
өтіп кетеді. Осы дан кейін неміс 
әскери бас шылығы легионерлерге 
се німсіздікпен қарап, оларды толық 
қарусыздандырып, Ал  банияға, 
Францияға, ағыл шынамерикан 
әскеріне қар сы қорғаныстың 
құры лыс жұмыстарына пайдалан
ған. Ал 1944 жылы легио нер  
лердің көпшілігі албан, югослав, 
француз пар ти зан дары жағына 
өтіп, олармен бірге неміс 
фашистеріне қар сы соғысып, 
жылдың аяғында кеңес әскерінің 
қатарында жаумен шайқасқан. 
Олар дың көпшілігі айып батальон
да рында болып, өз кінәсін қанмен 
жуған, жауынгерлік медальдармен 
марапатталған. Солардың бірі қы

зылордалық Тұрсын Мамраймов 
1944 жылы қыркүйекте югос
лав партизандарына өз еркі мен 
бе  ріліп, кеңес әскері қата рын да 
айып батальо нында фа шистік Гер
манияға қарсы әскери қимылдарға 
қатысқан. Вена қаласы маңында 
ауыр жараланып, 1945 жылы мау 
сымда ІІІ топтағы мүгедек болып 
армия қатарынан бо са тылады. 
Алай да елге кел ген соң тұтқын
далып, 58бап негізінде ТуркВО 
әс  кери три буналы сотының шеші
мімен 25 жылға бас бостан дығынан 
айырылған.

Әскери тұтқында, «Түр кіс тан 
легионында» болған дардың көп
шілігі майдан дағы шайқастарға қа
тыс паған. Олар сол жерде молда, 
ас паз, атқосшы қызметтерін атқар
ған. Мысалы, жаңақорғандық Қали 
Ма мадиев 1942 жы лы 2627 ма
мырда ауыр жараланып, қарусыз, 
госпи тальға барар жолда неміс тер ге 
тұтқынға түскен. Ла герь лазаретінде 
емделген соң қыр күйек айында 
Поль ша дағы Вениаминов лагеріне 
жіберіліп, ішкі шаруашылық 
жұмыстарды атқарған. 1943 жылы 
Батыс Германияның Киль қаласына 
«Түркістан легионына» жұмысшы 
бата льонына жіберіледі. Неміс терге 
қызмет етуден бас тарт қандар табан 
астында атылғасын Мамадиев амал
сыз келісті. Бірақ кеңес армиясына 
қарсы соғыспаған. Қару ұстамаған. 
Немістерге ант бермеген. Осы жұ
мысшы батальонда 1943 жылдың 
қыркүйегінен 1945 жылдың науры
зына дейін қызмет атқарған. Ден 
саулығына байланысты ең бек ету
ден бас тартқасын айып лаге ріне 
отырғызылып, 1945 жылы 5 ма
мырда ағыл шындар азат етіп, Кеңес 
үкі метіне берілген.

– Елге қайтып оралған түр-
кістандық тұтқын дар дың тағды-
ры бәрімізге аян. Де генмен олар 
тартқан жаза туралы айтып 
берсеңіз...    

– Соғыс аяғында түркістан дық 
легионерлердің біразын одақтастар 
әскері тұтқынға алып, олар 1945 
жылдың кү зіне дейін Америкада, 
Анг лияда лагерьлерде болған. Бі
рақ көпшілігі елге қайтуға асықты. 
Олар немістер жа ғында қандай 
әрекет етке ніне байланысты 
РКСФР Қыл мыстық кодексінің 
58бабы бойынша түрлі жазаға 
тартылды. Бірі 3 жылдан 7 жылға 
дейін, екіншілері 10 жылдан 25 
жылға дейінгі мерзімге сотталып, 
соғыстан кейін кеңестік ИТЛда 
азап шекті. 

Тек біршамасы 19531954 жыл
дар аралығында еріксіз легионер
лер қатарында, ке йін партизандар 
және кеңес әскерінде болып, айы
бын қанмен жуғандар рақым
шы  лыққа ілігіп, үйлеріне қай
тарылды. Алайда, рақым шы лық 
жасалғанымен, олар дың соғыста 
болды деген құқы қайтарылмады. 
Рақым шы лық қа ілінбегендері ке

ңестік лагерьлерде қайтыс бол ды. 
Тіпті 1993 жылы «Жаппай саяси 
қуғынсүргін құрбандарын ақ тау 
туралы» ҚР Заңы бо йынша да бұл 
азаматтардың көп шілігі ақталмады. 

– Тәуелсіз елдің тарихына 
«Түркістан легионына» қа тыс-
қандардың бұрынғыдай «сат-
қын» атауымен енбеуі үшін 
қан  дай қадам жасалуы тиіс деп 
ой лайсыз?

– Ұлттық сана тұрғы сынан 
саралайтын болсақ, оларды «сат
қын» деп баға лау тек социалистік 
мемле кетін қанмен тұрғызған ке  
ңестік билікке ғана тән. Бо ль 
шевиктер ұйымдас тырған ұжым
дастыру, кәмпескелеу, аштық, 
геноцид, шаруалар наразылықтарын 
басу ке зін дегі жаппай қыру, жа за
лау, дүркіндүркін саяси ре прес
сиялар, күштеп қоныс тандыру, 
лагерьлер жүйе сін дегі қанды 
қырғындарды есепке алсақ, кімнің 
жау, кімнің дос, кімнің сатқын 
екені айқын көрініп тұр. Сон дықтан 
біріншіден, «Жаппай саяси қуғын
сүргін құрбандарын ақтау туралы» 
ҚР Заңының 6бабына өзгерістер 
мен то лықтырулар енгізу керек. 
Ондағы бтармақшасындағы «...
Ұлы Отан соғысы кезiнде осындай 
әрекеттер жасауына басқыншылар 
мен Отанын сатқандарға» деген 
сөйлемді алып тастау керек. Екін
шіден, «Түркістан легионына» жә не 
түркістандық соғыс тұтқын дарына 
ешкімге жалтақтамай мемлекеттік 
деңгейде саяси баға беретін уақыт 
жетті. 

– Архив деректері біз дің өңір -
дегі түрмелер, ату жазасы орын-
далған орын дар туралы не дейді? 

– Қазалыда және Қызылор
дада НКВДның шағын түр мелері 
(сотқа дейінгі тергеу істерін жүр
гізетін қамау үй лері) болғаны 
анық талды. Қа залыда шағын қа
мау үйі шамамен теміржол вок
залы, Қызылордада қазіргі Қы
зыл орда және Байқоңыр қа ласы 
бойынша ҰҚКД  ауласы маңында 
ор  наласқан. Қармақшы ауда ны, 
10ауылда колхоз төра ғасы болған 
тұңғыш әйел Ақбала Күнтуарова 
582 бап пен сотталып, осы түрмеде 
қайтыс болған деген деректер та
былды. Алайда бұл қамау үйінің 
де фотосуреттері та былмады, бү
гінде ол ғима раттар бұзылып, ор
нына жаңа құрылыстар салынып 
кеткен. Айыпталғандардың отбасы 
мүшелері қамалғаны туралы толық 
мәлімет жоқ.

Соғыстан кейін Тасбөгетте 
жапон соғыс тұтқындарының лагері 
болған. Тұтқындар пло тина (бөгет) 
құрылысына тартылған. Олардың 
барак тары бөгет құрылысы ма ңын
да болған, кейін бұзылып кеткен.

Тағы бір болжам Арал те
ңізіндегі «Барсакелмес» аралын
да лагерь болған делінеді. Алайда 
нақты құжаттардың болмауынан 
бұл дәлелденбей отыр. 

Кеңестік билікке қарсы  көте
рі ліске қатысқандар, ре прес сияға 
ұшырап «халық жауы» атан
ғандар Қызылорда қаласы нан 8 
ша  қырымдай жердегі Қарауыл
төбедегі «Ұш ағаш», Қызылорда қа
ла сынан оңтүстікшығысқа қа рай 
27 шақырымдай жерде орналасқан 
«Бірқазан» стан циясының маңын
дағы  «Қо ңыртөбе» және Қызыл
орда қаласындағы қазіргі «Арай» 
шағын ауданы, «Ақмешіт» шағын 
ауданындағы славян қорымы жа
нында 40 молда атылған деген 
деректер бар. Алайда осы жерлерде 
кім дердің атылғаны туралы нақ ты 
мәлімет жоқтың қа сы. Қызылорда 
және Бай қоңыр қаласы бойынша 
ҰҚКД  архивінде үкімді орын дау
шылардың есебі сақ талмаған, «есеп 
«А» бөліміне жіберілді» де ген 
жазбалар ғана кездеседі.

Өңірлік комиссия бұл ба ғыт
тағы зерттеу жұмыс тарын жал ғас
тырады. 

– Әңгімеңізге рахмет.  

Әңгімелескен 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,

«Сыр бойы» 
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Қазақ тарихындағы 
репрессия мен депортация елдің 
әлеуметтік-экономикалық, 
ұлттық-демографиялық 
жағдайына үлкен өзгеріс әкелді.

Ұлы Отан соғысы жылдары және 
соғыстан кейін Қызылорда облысына 
күштеп көшірілген 1942 жылы Май
коптан келген гректер Қазалыны 
таң дады. Олардан кейін 1944 жылы 
Қырымнан 1240 грек Гурьевке әке
лініп, «Казнефтекомбинат» өндіріс 
орындарына қоныстандырылды.

Гректер Қазақстанға 1949 жылы 
көптеп келді, 14 вагон адам Терең
өзекке, 49 вагоны Қы зылорда қала
сында салынып жатқан плотина 
құ рылысына әкелінді. Олар Қызыл
ордада қалғысы келмей қар сылық 
көрсеткенімен, вагонда рынан күштеп 
түсірілді.

1949 жылы Қызылорда облысы
на әкелінген гректердің аудандарға 

қоныстануы
№ Аудандар Отбасы 

саны
Адам 
саны

1 Арал 181 568
2 Жалағаш 37 103
3 Қармақшы 84 302
4 Сырдария 442 1814
5 Тереңөзек 194 854
6 Шиелі 115 554
7 Жаңақорған 115 409

1952 жылғы мәлімет бойын
ша Қызылорда облысында 2969, ал 
Қазақстанда 30482 грек ұлтының 
өкілі қалды. Азаю себебі өлім көп 
болды. Әсіресе, бала өлімі.

Гректер қазақ жеріне келгесін 
қуғындалды, жазаланды. Оның айқын 
белгісі сотталған гректер туралы 
мәліметтер:

Сыр бойына қоныстанған ұлт 
өкілдері қай кезеңде болмасын, 
аймақтың барлық саласында өзіндік 
қолтаңбасын қалдырып келеді. Олар 
облысымыздың әлеуметтікэко но
ми калық, саясиқоғамдық, мәде
нирухани шараларына белсене 
ат салысады. Сонымен қатар, мемле
кеттік қызметте жұмыс атқаратын, 
білім, ғылым, мәдениет, медицина, 
бұқаралық ақпарат құралдарында, 
спорт, құрылыс, өнеркәсіп, кәсіпкерлік 
саласында, ауылшаруашылық секто
рында да толағай табыстар мен же

тістіктерге жеткен грек ұлтының 
өкілдері қызмет етеді. 

Медицина саласында қызмет жасап 
келе жатқан Қызылорда қалалық 
ауруханасының хирургия бөлімінің 
дәрігері Фотиади Юрий Кузьмич 
Ресей Федерациясы Краснодар өл
ке сінің Белореченск қаласының 
ту масы, 1973 жылы мемлекеттік 
ме дицина институтының емдеу фа
культетін бітірген.  Қызылорда қа
лалық біріккен ауруханасына ор
ди натор болып жіберіліп, жедел 
жәр дем бригадасының дәрігері, №1 
емханада хирург, 1980 жылдың нау

рыз айынан 1996 жылға дейін Қы
зыл орда қалалық ауруханасында хи
рург дәрігері болып жұмыс істеген. 
1996 жылдан 2012 жылға дейін ау
рухананың хирургия бөлімін бас
қарды. Дәрігерхирургиялық науқас
тарды диагностикалаудың заманауи 
әдістерін, ауыр науқастарға шұғыл 
көмек көрсету әдістерін жетік мең
герген жоғары білікті, құзыретті 
маман.

Маржан ДАНЕНОВА, 
№212 мектеп-гимназияның 

тарих пәні мұғалімі 

№ Аты жөні, тегі Сотталған 
жылы Статья Статья Сотталған 

мерзімі
Ақталған 

жылы
1 Делияниди Петр 

Георгиевич 10.09.1952 5810УК 
РСФСР ИТЛ

Советтік үкіметті түсіру үшін агитация, 
жалған ақпараттарды таратқан 10 жыл 31.03.1989

2 Константиниди 
Георгий Демьянович 28.12.1937 586 УК 

РСФСР
Сатқындық, мемлекеттік маңызы бар, 

құпиясын өзге елге тарату, ұрлау Ату жазасы 26.02.1938

3 Чайриди Соломон 
Панайотович 15.03.1938 586, 588 УК 

РСФСР
Террористік акт, советтік үкіметке 

қарсы жүргізгені үшін
1 жыл 10.03.1939

Грек этносының Сырға қоныстануы

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев ХХ ғасырдың 1920-1950 
жылдарындағы саяси қуғын-сүргін 
зобалаңын халқымыздың тарихындағы 
қасіретті кезең деп атап, тарихи әділдікті 
қалпына келтіру жұмыстарын аяқтап, 
саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау 
үшін арнайы мемлекеттік комиссия құруды 
тапсырғаны белгілі.  Осындай комиссиялар 
өңірлерде де құрылып, жұмыс топтары 
құпия қорларда зерттеу жүргізіп, көптеген 
материалдарға қол жеткізуде. Саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні 
қарсаңында осы комиссияның мүшесі, 
тарихшы ғалым, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университеті гуманитарлық-
педагогикалық институтының директоры 
Сағат Тайманмен сұхбаттасқан едік. 

«Ақтаңдақтарға баға 
беретін уақыт жетті»

ХХ ғасырдағы саяси қуғын-сүргін 
мыңдаған жазықсыз жандардың 
тағдырын тас-талқан етіп, білімді де 
дәулетті, озық ойлы, көш бастайтын 
кемел тұлғаларды «халық жауы» деген 
атқа таңды. Тарихымыздың осынау 
ащы сабағын жас ұрпақ жадына түйіп 
өскені ләзім.  

ҰЛТ ТАРИХЫ –
ҰРПАҚҚА САБАҚ

Қазақстан Республикасының Президенті 
ҚасымЖомарт Тоқаевтың 2020 жылғы «Саяси 
қуғынсүргін құрбандарын ақтау мәселелерін 
зерделеу және шешу туралы» Жарлығын жүзеге 
асыру мақсатында облыс әкімі жанынан саяси 
қуғынсүргін құрбандарын ақтау жөніндегі 
өңірлік комиссия құрылған болатын. Бүгінде 
комиссия құрамындағы зерттеушіғалымдар 
репрессия құрбандары туралы құжаттарды 
жанжақты зерттеп, саяси баға беру бағытында  
зор жауапкершілікпен еңбек етіп келеді.

Облыстық мемлекеттік архив ұжымы ұйым
дастырған «Ұлт тарихындағы зұлмат жылдар 
жаңғырығы» тақырыбындағы «дөңгелек үс
телде» саяси қуғынсүргін зардабының сол 
кездегі тұрғылықты халықтың саяси әлеуметтік 
және демографиялық жағдайына кері әсері 
жайлы кең ауқымды әңгіме қозғалды. 

Облыстық мемлекеттік архиві басшысының 
орынбасары Ж.Алтынбаева қордағы саяси 
қуғынсүргін құрбандарына қатысты құжат
тарды зерделеу, айқындау бағытында жүргі
зіліп жатқан жұмыстарға тоқталса, архив құ
жаттарын пайдалану және жариялау бөлімінің 
археографы А.Әлиасқарова «Ұжымдастыру 
науқаны және ашаршылық ақиқаты» тақы ры
бында баяндама жасады. 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда универ
си теті гуманитарлық педагогикалық институ
тының директоры, тарих ғылымдарының 
кан дидаты, доцент Сағат Тайман ХХ ғасыр
дағы кеңес өкіметінің қуғынсүргін саясаты 
барысында жапа шеккен, ақталған және ақ
талмаған адамдардың тізімін жасау жұмыстары 
жүргізіліп жатқанын, бұл бағыттағы күрделі 
әрі терең жауапты  деректерді нақтылауда ар
хив қызметкерлері мен ғылыми зиялы қауым 
арасындағы тығыз қарымқатынастың қажет
тігін айтты. Ғалымның айтуынша, әлі де 
болса сыры ашылмай жатқан құпия құжаттар 
жетерлік. Сондайақ, ату жазасы үкімінің орын
далған жерлерін де нақты айқындау мүмкін 
болмай отыр.

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасының басшысы, тарих 
ғылымдарының кандидаты Нұрлыбек Мыңжас 
қазіргі уақыттағы комиссия жұмысының не
гізгі бағытын атап өтіп, тарихи әділдікті қал
пына келтіру бағытындағы тұжырымдары 
ойын ортаға салды. 

– Қазақ халқы қуғынсүргін саясатынан 
көп зардап шекті. Социализмнің идеологиясын 
қабылдамағаны үшін білімді, дәулетті, ұлт
жанды, ықпалды адамдардың барлығының 
кө зін жойды. Егер осындай қолдан жасалған 
қас тандық болмағанда, қазақ елі бұл уақытта 
кемелденген мемлекетке айналар еді, – деді 
Н.Мыңжас.

Облыстық полиция департаменті ақпа рат
тандыру және байланыс басқармасының аға 
инспекторы Л.Қосымова  жазаға тартылғандар 
туралы сыры ашылмаған тарихи құжаттарды 
және басқа да ақпараттарды қолжетімді ету 
мақсатында Ішкі істер министрлігінде маңызы 
бар «Мемориал» сервисі құрылғанын айтты. 
Онда қуғынсүргінге ұшыраған азаматтардың 
туған жылы, тұрғылықты жері, тұтқындалған 
уақыты, сотталғаны және ақталғаны жөніндегі 
мәліметтер жинақталған. Бұл орайда архивтік 
құжаттарды зерделей отырып, қажетті 
мәліметтер беріледі. 

Облыстық прокуратураның басқарма 
про куроры Жарылқасын Баттал жазықсыз 
сотталған және саяси қуғынсүргінге ұшыраған 
адамдарды ақтау процестерін ғылыми зерделеу, 
Қазақстанға күштеп көшірілген халықтар 
мен арнайы қоныстанушылардың арасынан 
ақталмаған қуғынсүргін құрбандарын ақтау 
жөнінде тиісті жұмыстар жүргізіліп жатқанын 
атап өтті. 

Қоғамдық даму басқармасы «Рухани жаң
ғыру» орталығының бөлім басшысы Дәулет 
Омаров ашаршылық, ұжымдастыру, тәркілеу 
жылдарындағы қазақ елінің қилы тағдыры, 
күштеп жер аударылған халықтар туралы 
ойпікірін бөлісіп, қайраткер тұлғалардың 
тағылымы мол істері бүгінгі жас ұрпақты отан
шылдық рухта тәрбиелеуде ерекше маңызға ие 
екенін айтты. 

Ісшара соңында қонақтар «31 мамыр – 
саяси қуғынсүргін және ашаршылық құр
бандарын еске алу» күніне орай архив қоры 
құжаттарынан дайындалған «Азалы жылдар 
қасіреті архив деректерінде» атты тарихиқұ
жаттық көрмемен танысып, тақырып аясында 
өз ойларын ортаға салды.   

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb
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Назар
№78-79 (20352-20353) 28 мамыр, сенбі  2022 жыл

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

және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 

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

Халық емшісі Жұлдыз ханым телефон 
арқылы құмалақ ашып, Құран дұғамен дем 
салып, жол ашады. Отбасы береке-бірлігіне, 
бизнестің жүруіне, сауда, көлік, үй сату 
жолдарын айтады. Әртүрлі ауруларды 
емдейді. Сұрақтар бойынша 87714522523, 
87025672105 хабарласуға болады.

("Қазақстан халық емшілері қауымдастығы" 
республикалық қоғамдық бірлестігінен 13.08.21 жылы 

№027 сертификаты берілген)

Емге шақырады

IP-телефония арқылы қаскөй-
лер кез келген нөмірді жасап шы -
ғара алады және бұл оларға өзде-
рін қалауына қарай: банктің, құ қық 
қорғау органдарының, түрлі ком па-
ниялардың қызметкерлері ретінде 
таныстыруға мүмкіндік береді. Ба-
рынша сенімді көріну және адам-
дарды барынша көбі рек қамту үшін 
алаяқтар зама науи техно логиялардың 
көмегі мен адам дар мен белгілі бір 
сце нарийлер бойынша немесе ау-
дио жазба арқылы «сөйлесетін» ды-
быстық роботтарды пайдалана ды.

Алаяқтар аңыз айтып, әңгіме лесу-
шіні оған сендіріп, дербес деректері 
мен төлем деректерін хабарлауға 
мәж бүрлейді, содан кейін банктік шо-
тындағы ақшаны түгел алады немесе 
өздерінің пай дакүнемдік мақсат-
тарында пай далану үшін «жәбірле-
нушінің» дау сын жазып алады. 

Алаяқтар қандай аңыздар 
ойлап табады? 

Көп жағдайда қаскөйлер адам дар-
ды олардың шоттарына хакерлердің 
ша буыл жасауы, олар дың онлайн  
немесе мобильді банкингтегі жеке 
ка бинетін бұ зып кіруі туралы әңгі-
мелерімен қорқытады. Робот сізге 
банктің қысқа нөмірінен қоңырау ша-
луы мүмкін, бұл сізді шатастырып, 
қырағылығыңызды төмендетіп, сіз-
ге: бөтен адамдардың сіздің аты-
ңызға жалған кредит алуға тырыс-
қандығы, түрлі санкциялар үшін 
шоттың бұғатталғаны, банк SWIFT 
халық аралық аударым жа сау жүйесін 
өшіріп, ақшаны тез арада «резервтік», 
қауіпсіз және т.б. шотқа аудару 
қажеттігі туралы хабарлай алады.      

Алаяқ боттар полиция депар та-
ментінің атынан қоңырау ша лып, 
белгілі бір айыппұлдың бар екендігін 
хабарлап, толығырақ ақ парат алу 
үшін мысалға, «1»-ді басуыңызды 
сұрауы мүмкін. Со дан кейін 
хабарланатын ақпа рат «аса құпия» 
болып табыла тынын және жеке 
басын растау үшін төлем деректеріңіз 
туралы сұрақтарды да қамтитын 
бірқатар сұрақтарға жауап беру қажет 
екен дігін ескертетін басқа дыбыс тық 
«көмекші» қосылады.       

Алаяқтардың дыбыстық авто-
маттандыру арқылы қолдана-
тын тағы бір кең таралған схе-
ма  сы бар. Қоңырауға жауап бере 
са лысымен, сіз немесе нөмі рі ңіз кон-
курста, лотереяда, ұтыс ойы нында 
жеңгендігін хабар лайтын жазба 
қосылады. Әрине, сіз нақ тылайтын 
сұрақтар қоясыз, алайда сымның арғы 
бетіндегі сөздер легі таусылар емес. 
Егер анықтап тыңдайтын болсаңыз, 
бұл аудиожазба екенін аңғара ала сыз, 
бірақ сіз өз сөздеріңіздің де жазылып 
жатқанын бірден бай қамауыңыз 
мүмкін.  

Алаяқтар дыбыстық робот-
тар ды тарту арқылы қандай амал-
дарды пайдаланса да, олардың 
мақ саты сіздерден маңызды құ-
пия мәліметтерді алу: ЖСН, жеке 
басты куәландыратын құжат нө мірі, 
картаның толық дерек те  ме лері және 
SMS-пен келетін код. Сонымен бірге 
алаяқтар үшін сіздің «Иә» және «Мен 
рас таймын» жауаптарын анық айт-
қаныңыз маңызды. Бұл үшін бот тар 
«Сіз Алматыда тұрасыз ба?», «Сіз 
соңғы тәулікте төлем дер жасадыңыз 
ба?», «Сіз өз жүл деңізді алғыңыз келе 
ме?», «Сіз мені жақсы естіп тұрсыз 
ба?», «Сіз бұл ақпаратты растайсыз 
ба?» деген сұрақтарды қоя алады. 

Алаяқтар дауысыңызбен бер
ген деректеріңізді қалай пай далана 
алады?

Алаяқтар өз құрбандары дауы-
сының аудиожазбасын қолдана 
оты рып, кредиттік ұйымда түр лі 
қар жы лық операцияларды орын-
дай ала ты нына, мысалы, кре дит ала 
алаты нына сенеді. Алай да, банктер 
мен микроқаржы ұйым дарында 
биомет риялық сәйкес тендіру 
сияқты жеке басын растау рәсімінің 
құрауышынан басқа тексерудің 
қосымша деңгейлері бар. Сізге 
бірден кредит беру үшін тек «иә» 
дей салу жеткіліксіз. Алайда, сіз 
роботқа маңызды дер бес ақпаратты 
хабарлап үл гер ген болсаңыз, онда 
сіздің банк тік шотыңыздың қара-
жатсыз қалуы мен атыңызға ресім-
дел ген кредиттердің өз атыңызда 
қалу тәуекелі еселеп артады. 

Алаяқтар сіздің «даусыңыз дың 
көшірмесімен» тағы не істей алады? 
Үшінші тұлғаларға сатады немесе 
бопсалау мақсатында пай даланады, 
мысалы, сіздің беде лі ңізді түсіретін 
жазба құрас ты рып, содан кейін ол 
үшін ақша төлеуіңізді талап етеді.  

Не істеу керек? 
1. Дауыстық роботты (спа-

мерді) тану қиын емес. Оған сен-
бей, сөйлесуді тоқтатып, нөмірді 
бұғаттаңыз. 

2. Егер сіз ботпен «сөйлесуді» 
жалғастырамын деп шешсеңіз, онда 
сөздеріңізге мұқият болып, мысалы 
«Иә» орнына «Алло» сөзін айтыңыз. 
Сондай-ақ: «Со лай шығар», «Аха», 
«Мхм» және т.б. көп мағыналы сөз-
дерді қол дануға болады, бұл алаяқтық 
ав томаттандыру алгоритмін бұзады. 

3. Алаяқтар осы әлемдегі кез 
кел  ген нөмірді ауыстыруға мүм-
кін дік беретін арнайы сервистерді 
пай даланады. Бұл ретте алаяқтар 
әлемнің кез келген елінде болуы мүм-
кін. Сондықтан сізге қазір ғана ай-
тылған ақпараттың шындыққа сәйкес 
келетініне көз жеткізу мақсатында 
сөйлесуді аяқтап, сізге қызмет көр-
сететін банктің немесе атын бүркеніп 
спамерлер қоңырау шалған ұйымның 
жедел желі нөмірін өз бетіңізбен те-
руді ұсынамыз. 

4. Есіңізде болсын, банктер және 
басқа ұйымдар, сондай-ақ құқық қор-
ғау органдары ның қыз меткерлері 
Сіз дің карта ңыздың деректерін және 
басқа да құпия ақпаратты нақтылау 

үшін сізге ешқашан қоңырау шал-
майды. Ешқандай қауіпсіз шот жоқ! 
Бұл алаяқтар ойлап тапқан аңыз. 

5. Ата-анаңызға, ата-әжеңізге, 
сон дай-ақ тауарлар мен қыз мет тер 
үшін ақы төлеуге арналған картасы 
бар балаларға ешкімге, әсіресе теле-
фон арқылы картаның деректерін, 
оның ішінде арғы жа ғындағы кодты, 
ин тернет-бан кингтің паролін, SMS-
кодты ха  барламасын және қоңырау 
ша лу шылардың нұсқаулары бойын-
ша күмәнді қосымшаларды жүк-
темесін деп ескертіп қойыңыз. 

Егер сіз өзіңіздің деректері ңізді 
алаяқтарға хабарлаған бол саңыз, 
не істеу керек?

Өкінішке қарай, жиі маңызды ақ-
паратты қылмыскерлердің қо лына бе-
ретін адамдардың өздері, себебі олар 
қырағылық таныт пайды әрі түрлі 
жағ дайларға бай ланысты ұтымды 
ой лау және бәрін талдау қабілетін 
жоғал тады. 

Егер сіз байқаусызда өз дербес 
деректеріңізді үшінші тұлғаларға жі-
беріп алсаңыз, дереу банкке хабар-
ласып, болған оқиға туралы айтыңыз 
және өз шоттарыңызбен барлық опе-
ра цияларыңызды бұ ғат тауды сұра-
ңыз. Міндетті түрде құқық қорғау 
ор ган дарына өтініш жазып, тіркеу 
нөмірі мен күні көрсетілген өтініш 
көшірмесін өзіңізге сақтап алыңыз.

Абай болыңыз, өзіңізге және 
ақшаңызға сақ болыңыз, қар жылық 
сауаттылығыңызды Fingramota.kz-
пен бірге артты рыңыз!

Алаяқтар дауыс роботтары арқылы 
қалай шабуыл жасайды 

Вишинг жаңа деңгейге көтерілді. Телефон алаяқтары адамдардың 
биометриялық деректерін … robocalls, яғни дыбыстық боттардың 
көмегімен жинауда. Айта кетері, әдетте, роботтар жиі мазалайды әрі 
жиі қоңырау шалады. Алаяқтықтың бұл түріне қалай төтеп беруге 
болатынын Fingramota.kz айтып береді.

Дабыл қоңырауы
Азаматтардан ақша ұрлау схема-

ларының бірі банктерді SWIFT ха-
лықаралық аударымдар жүйесінен 
ажыратумен байла нысты. Өздеріңіз 
білетіндей, Еу роодақ елдері, АҚШ, 
Канада және Ұлыбритания жақын-
да Ресейдің кейбір банктерін осы 
халықаралық банк жүйесінен ажы-
ратуға келісті. Сондай-ақ, осы жүйені 
аттас SWIFT халықаралық ұйымы 
ба қы  лайды. Тек банкаралық дең гей-
де қолданылатын және бүкіл әлемде 
жұмыс істейтін барлық жүйелердің 
ішінде SWIFT жаппай қолданылатын 
жүйе болып табы лады және арнайы 
желі арқылы қаражат аударымдары, 
төлемдер және бағалы қағаздармен 
алмасу туралы ақпарат берудің қор-
ғалған арнасын білдіреді. 

Телефон алаяқтары өздерін Қа-
зақстан банктерінің қауіпсіздік қыз-
меттері ретінде таныстыра ала  ды 
және жинақтарды сақтап қа лу үшін 
клиентті «қауіпсіз» шот тарға ақша 
аударуға банк SWIFT жү йесінен ажы-
ратылуы мүм кін де ген сыл  таумен 
көндіре алады.

Ол үшін клиент ақша қара жат-
тарын аударуға көмектесетін қандай 
да бір қосымшаны жүк теп алуы не-
месе картаның арт жа ғын дағы үш 
таңбалы кодты, оның қол даныс мер-
зімін, сондай-ақ SMS арқылы ке-
летін растау кодын қоса алғанда, 
банк карточкасының деректемелерін 
хабарлауы қажет. 

Қажетті ақпарат алаяқтардан 
шық қаннан кейін, олар сөйлесуді 
аяқтап, сіздің банктік шотыңызды 
бірден бо сатады, тіпті сізді хабар дар 
етпей жал ған кредиттер бере алады.

Не істеу керек? 
1. Сізге қоңырау шалушы ақ

ша және оны «жоғалтып алмау» 
туралы әңгіме қозғай бастаса, бір
ден сөйлесуді үзіп жіберіңіз!

Банк қызметкері сіздің құпия 
де ректеріңізді ешқашан сұра май ды 
және бірінші болып қоңырау шал-
майды. Егер олар операцияны кү дік-
ті деп санаса, онда олар сіздің шо-
тыңызды бірден бұғаттап, ке йін нен 
оның анық-қанығына же теді.

Сізбен қаржы алаяқтарының 
ха барласқанына көз жеткізу үшін, 
бір ден өзіңізге қызмет көр се тілетін 
банк ке жедел желі нөмірі арқылы 
ха бар ласыңыз. Еш қа шанда телефон 
қо ңырауы ке ліп түскен нөмірге 
қайта ха бар ласпаңыз. Алаяқтар кез 
кел ген тіпті төрт таңбалы теле фон 

нөмірлерін де заманауи техноло-
гиялардың көмегі мен ауыстыруды 
үйреніп алған. 

2. Бірінші болып қоңырау шал
ған адамға өз деректеріңізді беруге 
асықпаңыз, банкте де рек теріңіздің 
онсыз да бар еке нін ұмытпаңыз!

Шын мәнінде банкте жұмыс 
іс тейтін банк менеджері сізге ха-
бар ласып, тегіңізді; паспорт де рек -
те рі ңізді; қандай картаның ре сім-
дел гені, онда неше ақша қал   ғанын 
нақ ты ламайды. Банкте сіз дің толық 
қар жылық досьеңіз – кредиттік 
тарихыңыз бар. Сон дықтан да банктің 
қызмет керлері ешқашан телефон 
арқылы осы мәселелер бойынша 
хабарлас пай ды. Бұл ақпарат тек 
алаяқтар үшін ғана маңызды болып 
келеді.

Есіңізде болсын, банктер клиент-
терден: карточканың то лық нөмірін; 
оның жарамдылық мер зімін; CVC/
CVV; интернет-банкингтің логині 
мен паролін; код сөзін, SMS-
хабарламаның ко дын телефон 
арқылы сұрау үшін ешқашан қоңырау 
шалмайды. Банк бұл деректерді сіз 
өзіңіз қандай да бір мәселені шешу 
үшін сол жерге қоңырау шалған 
жағдайда ғана сұрата алады. Мы-
салы, шетелге барған кезде картаны 
бұғаттан шығару үшін, қайта 
шығарылған картаны қай дан алуға 
болатындығын нақты лау және т.с.с. 
Егер олар сізге қо ңырау шалып, өзін 
банк қыз меткері ретінде таныстырып, 
осын дай ақпаратты сұраса, тіпті авто-
матты жауап бергішке айту керек 
болса да, күмән жоқ – бұл алаяқтар. 

3. Егер телефон алаяқтары сізді 
қорқытуға тырысса, үрей ленбеңіз!

Сіздің картаңызбен күрделі мә-
се ле бар деген үрей тудыратын мә-
лім демеге ең жақсы жауап: «Мен 
қа зір тексеру үшін банкке қоңырау 
ша ламын немесе өзім барамын». 
Қоңырау шалушы бір ден телефонды 
өшіретініне сенім ді болыңыз. 

Аяушылық ойыны 
Басқа алаяқтық схемасы қа-

йырымдылық тақырыбымен бай-
ла нысты. Мысалы, әлеуметтік 
желілерде сізді мұқтаж жандарға, 
жануарларға көмектесуге шақы руы 
мүмкін немесе көшеде қол дарында 
балалардың, мы сықтар дың немесе 
иттердің суреттері жа быстырылған 
мөлдір қораптары бар жастар келіп 
көмек сұрауы мүмкін. 

Олар өздерін еріктілер ретінде 
таныстырып, қайырымдылық үшін 
ақ ша жинап жатқандығын ай тады. 
Бұл ретте олар елдегі және әлемдегі 

болып жатқан соң ғы оқиғаларға сіл-
тей отырып, кез келген ұран айтуы 
мүмкін. Олар дың басты мақсаты 
– сіздің аяушылық сезіміңізді ояту 
арқылы сізден неғұрлым көп қаражат 
алу. Егер сіз оларға сеніп, онлайн 
режимде олармен байланыс орна-
татын болсаңыз, онда қаскөйлер 
сіз ді фишингтік сайтқа өтіп, өз тө-
лем деректеріңізді сонда қал ды-
руға мәж бүр етуі мүмкін. Немесе 
кибер алаяқтарға сіз және сіздің 
шоттарыңыз туралы маңызды ақ-
паратты беретін шпиондық софт 
жүктеуге мәжбүрлеуі мүмкін.  

Не істеу қажет? 
1. Сыни тұрғыдан пайымда

ңыз!
Адал қайырымдылық қорлары 

қолма-қол ақша түріндегі садақа 
жи нау үшін өз волонтерларын 
кө шеге, метроға, жерасты өтпе 
жолдарына жібермейді. Адал қа-
йырымдылық қор лары қара жат ты 
негізінен өздерінің ресми интернет-
ресурстары мен ак каунт  тарында 
онлайн түрде немесе қайырымдылық 
фестиваль дерінің шең берінде, 
әртүрлі жәрмең ке лерде жи найды. 
Ол жерде мін детті түрде олардың 
стендтері, мөр басылған боксы 
болады, оның жанында қордың өкілі 
тұрады. Сондай-ақ, осындай боксты 
ірі супермаркеттердің сөре леріне, 
дә ріханаларға қоюға болады және 
бокста міндетті түрде оның кімге 
арналғандығы туралы ақпарат және 
қайырымдылық ұйымының байланыс 
деректері көрсетілуге тиіс.

2. Сұрақтар қойыңыз!
Жалған волонтерлар жиі жағ-

дайда қарапайым сұрақтарға, атап 
айтқанда өздерінің қай ұйым-
ға көмектесетіндігі, нақты немен 
айна лысатындығы, сайт  тары қан-

дай екендігі, нақты ме кен жайы, 
аккаунт тарының болуы және қандай 
әлеуметтік желілерде  екен дігі туралы 
және көптеген басқа да сұрақтарға 
жауап бере алмай жатады. Және, 
әдеттегідей, сіз оларды камераға 
түсіріп ал ғыңыз келетін жағдайда, 
олар қатты сасқалақтайды, дөрекілік 
та нытады, телефонды алып алуға ты-
ры сады немесе қашып кетеді. 

3. Кибергигиенаны сақта ңыз!
Интернетте, әсіресе әлеуметтік 

же лілерде, әлде біреуге көмек көрсету 
туралы хабарламаларға мұқият бо-
лыңыз. Алаяқтар көбі несе «шұғыл» 
деген сөзді қол да нады: дәрі-дәрмекке 
шұғыл кө мек қажет, жарылыстан 
зар дап шеккендердің тамақтарына 
жи нау керек, итке шұғыл операция 
қа жет және т.б. Ешбір жағдайда 
репост жасамаңыз. Сіздің па рақ-
шаңыздағы ақпаратты көріп досыңыз 
алаяқтарға сеніп қалуы мүмкін. Сіз, 
өзіңіз білмей, қар жылық алаяқтардың 
сыбайласы боласыз.

Сондай-ақ, жалған волонтер-
лер, әдетте, ұйымдардың емес, жеке 
тұл ғалардың деректемелерін немесе 
мұқтаж адамдарға ақша аударуға 
болатын сілтемені қал дырады. Егер сіз 
көмектескіңіз келсе, қайырымдылық 
қорына олар дың ресми сайтында 
көр сетіл ген байланыс телефондары 
арқы лы қоңырау шалып, кімге және 
қандай көмек қажет екенін анық таған 
дұрыс.

Fingramota.kz азаматтарды қы-
ра ғы болуға және әртүрлі сыл тау-
лармен, соның ішінде қа йырымдылық 
мақсаттарымен сіздің жеке және 
төлем дерек теріңізді білуге тыры-
сатын бей таныс адамдарға сенбеуге 
шақы рады.

Бізбен бірге қаржылық сауат-
тылығыңызды арттырыңыз жә не 
бізге әлеуметтік желілерде жазы-
лыңыз!

Ешқандай арандату болмасын: алаяқтар онлайн 
және офлайн режимде белсенді әрекет жасауда

Алаяқтар көбінесе жаңалықтар себептерін өз пайдасына 
пайдаланады. Олар қандай күмәнді схемаларды ойлап табады және 
оларға қалай қарсы тұруға болады, Fingramota.kz айтып береді.

«Қызылорда облысының Құрылыс комплексі және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық қызметкерлерінің салалық 
кәсіподағы» ҚБ «Кұмкөл-Сервис» ЖШС директоры  Әбенов 
Қанат Қалқабайұлына зайыбы 

Мажитова Манат Сәмитқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Көпбейінді облыстық ауруханасының ұжымы ауру хана 

дәріханасының провизоры Шаухаманова Фатима Сейілбек-
қызына ұлы

Данияр Мұзафарұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Көпқабатты тұрғын үйлердің
тұрғындарының назарына!
Осы уақытқа дейін көпқабатты тұрғын үйлердің электр 

желілеріне үйішілік қызмет көрсету (ВДО) пәтер иелерінің 
хаттамалық шешіміне сәйкес тікелей тұрғындармен жасалған 
шарттар негізінде жүргізіліп келген. 

Алайда, «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына көпқабатты тұрғын үйлердің 
коммуналдық желілеріне қызмет көрсету бойынша сервистік 
компанияларды таңдауға қатысты өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілген. Осылайша, қызмет көрсету субъектілерімен шарттар 
жасасу Заңмен жылжымайтын мүлік иелерінің қауымдастығына 
(МИҚ), жай серіктестікке (ЖС), басқарушы компанияға немесе 
үй басқарушысына жүктеледі. 

Осыған орай, 2022 жылдың 1 шілдесінен бастап 
«Энергосервис» ЕЖШС көпқабатты тұрғын үйлердегі 
электр желілеріне (ВДО) үй ішінде техникалық қызмет 
көрсету қызметтерін көрсетуді тоқтататуға мәжбүр екендігін 
хабарлаймыз. 

Сондай-ақ, көпқабатты тұрғын үйлердің тұрғындары тұрғын 
үйді басқарудың жоғарыда аталған нысандарын (жылжымайтын 
мүлік иелерінің қауымдастығына (МИҚ), жай серіктестікке 
(ЖС), басқарушы компания немесе үй басқарушысы) тіркегеннен 
немесе ресімдегеннен кейін «Энергосервис» ЕЖШС-мен электр 
желілеріне техникалық қызмет көрсетуге (ВДО) шарттар жасаса 
алатынын хабарлаймыз.

Анықтама телефоны: 87018642180, 400979, внут. 4122

Қызылорда облысы бойынша 
90 (тоқсан) күн мерзімге әлеуметтік 

маңызы бар азықтүлік тауарларына 
рұқсат етілген шекті бөлшек сауда 

бағаларының мөлшерін бекіту туралы
«Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңы ның 8-бабына, «Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауар-
ларына бөлшек сауда бағаларының шекті мәндерін және оларға 
бөлшек сауда бағаларының шекті рұқсат етілген мөлшерін 
белгілеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 30 наурыздағы №282 бұйрығына (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11245 
болып тіркелген) және Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті рұқсат етілген 
мөлшерін бекіту жөніндегі комиссия отырысының 2022 жылғы 
29 сәуірдегі № 1/8-21/853 хаттамасына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.  Қызылорда облысы бойынша 90 (тоқсан) күн мерзімге 
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген 
шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшері осы қаулының 
қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы және жер 
қатынастары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
осы қаулыны заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан 
Республикасы 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

Қызылорда облысы әкімдігінің
2022 жылғы «___»___________ № _____ қаулысына

қосымша

Қызылорда облысы бойынша 90 (тоқсан) күн мерзімге 
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген 

шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшері
№ Әлеуметтік маңызы бар азық-

түлік тауарының атауы
Өлшем 
бірлігі

Мөлшері

1. Ақ қауданды қырыққабат 1 кило-
грамм

264 теңге

2. Тауық жұмыртқасы (І санатты) 10 дана 372 теңге

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша департаменті «Нұра топтық су құбыры» ШЖҚ РМК 
«Арал» СЖКБД филиалының (бұдан әрі – Филиал) суды 
магистральдық құбыр жолдары және таратушы желілер арқылы 
беру, сарқынды суды бұру қызметтері бойынша бекітуге берілген 
тарифінің жобасын талқылау бойынша жария тыңдаулар өтетінін 
хабарлайды.

Жария тыңдаулар өткізіледі:
- 2022 жылдың 8 маусымында сағат 11.00-де Қызылорда 

облысы, Арал ауданы,  Арал қаласы, Байтаханов көшесі, 2, филиал 
ғимараты;

- 2022 жылдың 8 маусымында сағат 15.00-де Қызылорда 
облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Бағланова көшесі, 215 Б, 
филиал ғимараты;

- 2022 жылдың 9 маусымында сағат 10.00-де Қызылорда 
облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Қорқыт Ата көшесі, 1, 
кент әкімдігінің мәжіліс залы;

- 2022 жылдың 9 маусымында сағат 15.00-де Қызылорда 
облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, «Мәдениет және өнерді 
дамыту орталығы» КМК ғимараты;

- 2022 жылдың 9 маусымында сағат 17.00-де Қызылорда 
облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, Қонаев көшесі, 8, 
Мәдениет үйі;

- 2022 жылдың 10 маусымында сағат 11.00-де Қызылорда 
облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кенті, Иманов көшесі, 
112 А, «Ордакент» ардагерлер кеңесінің ғимараты;

- 2022 жылдың 10 маусымында сағат 15.00-де Қызылорда 
облысы, Шиелі ауданы,  Шиелі кенті, «Аманат» партиясының 
ғимараты.

- 2022 жылдың 10 маусымында сағат 17.00-де Қызылорда 
қаласы, Тасбөгет кенті, Құнанбаев көшесі, 1 Н, филиал ғимараты.

Жария тыңдауға қатысу үшін депутаттар, жергілікті атқарушы 
және мемлекеттік органдардың, БАҚ, үкіметтік емес ұйымдар 
өкілдері, тәуелсіз сарапшылар және тұтынушылар шақырылады.

Сонымен қатар, барлық аудандар тұрғындары мен өзге де мүд-
делі тұлғалар онлайн режимінде де Facebook әлеуметтік желісіндегі 
Департаменттің ресми парақшасында жария тыңдауларға қатыса 
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100030142456862) алады.

Әрбір тілек білдіруші онлайн режимде өз сұрақтарын қойып, 
оларға жауап ала алады. 

Қосымша сұрақтар бойынша мына телефондарға 
хабарласуға болады: 8 (7242) 262367, 277974.
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ҚҰҚЫҚ ҚҰРЫҒЫ

Жақсылық 
тұрар 
жаңғырып

«Біреуге жапқан шапаныңмен 
өзіңнің жүрегің жылиды» демекші, 
жақсылық істеп жүргенге не 
жетсін?! Біздің кәсіпкерлеріміздің 
ішінде жақсылық жасап, онысын 
жұртқа жария етпейтін жақсылар 
көп, солардың бірі – еңбек ардагері, 
белгілі кәсіпкер Әріп Қожбанов. 

Мұқтаж адамға бір қалта азық 
берсе, соңынан теледидарын, 
тілшісін ертіп жүретіндер де бар. 
«Жақсылықты есеппен жасама. 
Рахмет күтпе, міндет етпе» дейді 
дініміз.

Өзім жақсы аралас-құраластықта 
жүрген кәсіпкер, білім меценаты 
Сейітқали Алшынбаевтың Әріп аға 
жайындағы мына әңгімесі мені бей-
жай қалдырмады.

Көпке үлгі болсын деп сол 
оқиғаны жыр жолдарымен жеткізуге 
тырыстым. 

Депутаттыққа
түскенде

(Сейітқали Алшынбаевтың сыры)

Тоқсаныншы жылдардың 
іші болар,

Нарық заңы жасады кісіге обал.
Айтайын Әріп ағаң жайында сөз,
Жақсының айта жүрер ісі қалар.

Әлі күн ұмытпаймын, 
көңілде тұр.

Жүрмесем деген ойым 
менің де құр.

Облыстық депутатқа сайланарда,
Сол ағам болды маған 

сенімді өкіл.

Істейтін жоспарым бар 
дәптерімде,

Білемін ол заманның 
«әттеңін» де.

Сайлаушылар дейтұғын 
қауымменен,

Кездестік «Коммунизм» 
мектебінде.

Адамның оңай емес көпке ұнауы,
Дабырлап әрдеңе 

айтып кетті бәрі.
«Депутаттар сайланып алады да,
Сендерді қайда көрдім деп 

тұрады».

Оларға уәж айтам енді қандай,
Алдамшы жан емес ем мен 

бір ондай.
Әуреге түсер ме екем 

бірдеңе деп,
Ісімнің анығына сендіре алмай.

Бір кісі тұрып сонда сөз сұрады,
Жан екен сәулеленген 

көз шырағы.
Алайда, маған емес айтқанының,
Әрекең ағам жаққа көшті мәні.

«Сонау жыл жағдай нашар, 
уайым көп,

Өлместің күнін кештік 
мүләйім боп.

«Барақта» отыратын отбасымыз,
Ол-дағы тұрушы еді құлайын деп.

Бейтаныс үйге сонда 
бір адам кеп,

Атымды, руымды сұраған жоқ.
Бір уыс ақша берді қолымызға,
«Үй сатып аларсыңдар 

мынаған» деп.

Күй кештік ертегідей елес кірген,
«Барақты» тастай қаштық, ол – 

ескірген.
Бұл кісі айтпайды екен 

жақсылығын,
Ол жайлы естімедім мен 

ешкімнен.

Қол созған, кезімізде 
жан қысылған,

Жақсылар, неткен адал, 
арлысыңдар.

Қожбанов Әріп аға болатын ол,
Айтатын сол кісіге 

алғысым бар!»

Осылай деп көңілін 
бірлеп тұрды,

Қол ұрып отырғандар 
құрмет қылды.

Сол ауыл біркісідей дауыс берді,
Сол оқиға кеудеме сыр боп 

тұнды.

Сөйлейтін ақиқатты кәміл адам,
Сыйлаған таза болмыс 

Тәңір оған.
Сөз жоқ, сонда ізгілік ісіменен,
Маған жеңіс әперген Әріп ағам.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ

Ара балын дастарқанның сәні 
әрі денсаулыққа таптырмас ем 
ретінде қолданып келеміз. 

Мамыр мен қыркүйек аралығы 
– араның бал жинайтын уақыты. 
Бұл кезде осы титтей жәндікті 
баладай баптап күткендерге ты-
ным болмайды. Кейінгі жылдары 
омарташылықпен айналысушы-
лар саны артып келеді. Жақында 
осындай тың кәсіпке жүрексінбей 
барып, шаруасын дөңгеленткен  
омарташы, Сырдария ауданы 
Шаған ауылының тұрғыны, зейнет-
кер Мұрат Жартыбаев ағамызбен 
жүздесудің сәті түсті.

Өзінің бұл кәсіппен айналыс-
қанына он бес жылға жуықтап 
қалған. Айтуынша, омарташы болу 
оңай емес. Өйткені ол араларды 
күтіп-баптаудың ерекше тәсілдерін 
меңгеруі тиіс. Сондай-ақ, бұл кәсіп 
ұқыптылық пен ұстамдылықты та-
лап етеді.

Алғашында бұл істің мәнін 
Александр деген танысынан білген 
Мұрат аға ойлана келе, бал арасын 
өсіруді қолға алады. Оның айтуын-
ша, жұмысты омарта орналасатын 
орынды таңдаудан және қажетті 
құрал-жабдықтарды сатып алу-
дан бастау керек. Оған арналған 
жер телімі желден қорғалған, 
құрғақ аумақта болғаны дұрыс. 
Омартаның айналасына орман не-

месе ағаш шоғырлары, бау-бақша, 
аралар бал тарта алатындай гүлдер 
мен шөптер өскен далалық аумақ 
қажет.

Орналастырған кезде ара 
ұяларының құрылысына мән 
берудің де маңызы зор.

– Бастапқыда 2 ара отбасын 
сатып алдым. Қайсыбір істі ба-
стау қашан да қиын. Сондықтан 
осы кәсіптің қыр-сырын жақсы 
білетін адамдармен ақылдасып, 
кітап оқып, көп ізденуіме, қыр-
сырына қанығуға тура келді. 
Қателіктерімнен үйрендім, со-
лай жұмыстың қызығына беріліп 
кеттім. Көңілің қалаған кәсіп болған 
соң ба, бастапқы қиындықтарына 
мойымадым, – деді кәсіпкер.

Адам өз қызығушылығын 
кәсіпке айналдыра білсе, жемісті 
болары анық. Бүгінде табанды 
еңбегінің арқасында ара отбасын 10 
жәшікке жеткізді. Жәшік көбейген 
сайын табыс та молаяды. Ал бал 
жинау кезеңінде түрлі шөп өсетін 
алқаптарға көшіп-қонып жүруге 
тура келеді.

Гүлден гүлге қонып, нәр жи-
нап жүрген араның еңбекқорлығы 
орасан. Тіршілігіне мән берсеңіз, 
темірдей тәртіпті байқайсыз. Ара-
лар үлкен отбасы болып тіршілік 
етеді. Омартада аналық, аталық, 
жұмысшы, күзетші аралар заңдар 

мен ережелерге бағынады. Әрбір 
ара өзінің міндетін мүлтіксіз 
орындайды. Бал жинамаған ара-
ны күзетшілер омартаға кір гізбей 
қоятынын білетін бе едіңіз? Оларға 
жатыпішер, бойкүйездер керек 
емес.

Бір қызығы, ара өте сезімтал 
және кірпияз болатын көрінеді. 
Тазалықты сүйеді. Сондықтан ара 
ұстасаңыз, омартаның мұнтаздай 
таза болуына мән беру керек. 
Үнемі ыждағаттап тазалап, мұқият 
қадағалағанда ғана сапалы өнім 
аласыз.

Балдың емдік қуаты жоғары. Ол 
адам ағзасын көптеген дәруменмен, 
ақуыз, зат алмасудағы түрлі фер-
менттер және тіршілікке керекті 
қоректік заттармен байытады. 
Табиғи өнім болған соң ара балы 
дәрі жасау мен косметика сала-
сында да кеңінен пайдаланылады. 
Омарташы болу – бұл өте қайырлы 
іс. Жесең – денсаулық, сатсаң – 
ақша.

Олардың ұясына да, өздеріне де 
сақтықпен қарау керек. Мәселен, 
аналығын бөлек орналастыру 
қажет екен. Көп өнім жинау араның 
денсаулығына, ауа райының жақсы 
болуына да байланысты.

– Ара 2 жылда қартаяды. Ап-
тасына екі мәрте оларды тексеріп 
тұрамыз. Кейде араның желкесінде 
көзге көрінер-көрінбес майда ке-
нелер байқалады. Кене түскен 
ара аурушаң келетінін ұмытпаған 
дұрыс. Кейде қанатын қайырып 
алатын аралар да кездеседі. 
Негізінен бал арасының 40-50-
ге тарта ауруы бар. Сондықтан 
олардың денсаулығына да мән бер-
ген дұрыс, – дейді омарташы.

Күзде аралар біртіндеп 
ұяларына кіреді. Негізінен 5-6 
градус салқынды көтере алмай-
ды. Оның үстіне олар қыста тым 
әлсіз болады. Ұйқыдағы аралардың 
қысқы азығы – өз өнімі.

Омарташылар алғашқы бал-
ды мамыр айының соңына қарай, 
одан кейін жантақ гүлдегенде жи-
найды. Әр аймақтың балы жеріне, 
өсімдікке байланысты әртүрлі 
болады. Бүгінде таза әрі пайда-
лы өнімге жан-жақтан тапсырыс 
көп. Ауыл, қала тұрғындарынан 
бөлек, Алматы мен Нұр-Сұлтан 
қалаларынан да сұраныс артып тұр. 
Бағасы да қалтаға тиімді.

Араны қарауға көп шығын 
кетпейтінін, тек еңбекті қажет 
ететінін түсінген Мұрат ағаның 
ұлы Дәулет әке кәсібін қолға 
алғалы жүр.

Ережеге бағынатын 
еңбеккеш жәндік

Күнделікті экология, тағам құрамының құнарсыздығы мен 
сыртқы ортада кездесетін жайсыздық – барлығы дерлік адам 
денсаулығына кері зиянын тигізеді. Мұндайда ағзаны тек табиғи 
өніммен қуаттағанға ешнәрсе жетпейді. 

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы»Sb

Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық әмбебап-ғылыми 
кітапханасының қоры ақын, 
Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі Байбота Қошым-Ноғай 
құрастырған «Қазақ балалар 
әдебиетінің антологиясы» атты 
он томдық жинақпен толықты.

 Антология «Қуыр-қуыр, Қуырмаш», 
«Ағайынбыз бәріміз», «Бейбіт күн», 
«Ғажайып құмыра», «Балапан», «Алтын 
киік», «Ортаншы ұл», «Алатау ертегісі», 
«Қарлығаштың ұясы», «Мынау ғазиз 
дүние» атты он кітаптан тұрады. 

Көптомдыққа қазақтың көрнекті 
жазушысы, ағартушы Ыбырай Алтын-
сарин, Ахмет Байтұрсынұлынан бастап 
орта буын және жаңа толқын жазушы-
ақындардың шығармаларымен қоса 
ауыз әдебиеті, тақпақтар, санамақтар, 
жұмбақтар, жаңылтпаштар, әңгімелер, 
мысалдар, ертегілер, хикаяттар сынды 
әр алуан жанрдағы туындылары енген.

Сондай-ақ, антологияда автор ту-
ралы қысқаша мәлімет пен автордың 
фотосуреттері де бар. 

«Қуыр-қуыр, Қуырмаш» атты I 
томға ғасырлар бойы атадан балаға ау-
ызша жеткен асыл қазынамыз – бала-
лар фольклоры жүйелі топтастырылған. 
Қазақтың халық өлеңдері, жұмбақтары, 
жаңылтпаштары, жұмбақ-есептері, ма -
қал-мәтелдері, аңыздар мен  ерте гі лері 
енген. Антологияның  «Аға йынбыз 
бәріміз» атты ІІ томына Ы.Алтынсарин, 
М.Әлімбаев, М.Жаманбалинов, Ә.Дүй-
сенбиев, Ж.Смақ ов, т.б. қазақ ақын-
дарының туын дылары енген. «Бейбіт 
күн» атты ІІІ томына қазақ ақындарының 
балаларға арналған өлеңдері, тақпақтары, 
сана мақтары, мазақтамалары, жұм-
бақ тары, жаңылтпаштары, жаңа ер-
тегі-дастандары топтастырылған. «Ға-
жайып құмыра» атты IV томы қазақ 
жазу шыларының балаларға арналған 
таң даулы әңгімелері, мысалдары мен 
ертегілерінен түзілген. «Балапан» атты 
V томына М.Байғұт, О.Бөкей, М.Қаназ, 
М.Қабанбай, Б.Сүлейменов, С.Оспан, 
С.Балғабаев тәрізді қаламгерлердің 
балаларға арналған әңгімелері, ерте-
гілері, мысалдары енген. «Алтын киік» 
атты VI томында С.Бегалин, М.Әуезов, 
М.Тиесов, С.Омаров, Қ.Қайсенов тә-
різді көрнекті қаламгерлердің шығар-
малары бар. «Ортаншы ұл» атты VII 
томына  М.Иманжанов, Б.Соқпақбаев, 
С.Сарғасқаев, М.Гумеров тәрізді 
қаламгерлердің хикаяттары енген. 
Мектеп өмірі, ұстаздар қауымы мен 
шәкірттердің қарым-қатынасы, екінші 
дүниежүзілік соғыс кезіндегі партизан-
дар ерлігі, балалар өміріндегі сан алуан 
қызықтар әсерлі баяндалған «Алғашқы 
айлар», «Менің атым – Қожа», «Тәмпіш 
қара», «Ортаншы ұл» тәрізді белгілі 
хикаяттар берілген. «Алатау ертегісі» 
атты VIII томы көрнекті балалар жа-
зушылары Қ.Толыбай, Ж.Тұрлыбаев, 
М.Етекбаев, Ә.Қалдыбаев, М.Мағауин, 
К.Сегізбай, М.Қаназ, П.Дүйсенбин, 
Т.Нұрмағанбетов, М.Байғұт тәрізді 
көрнекті қаламгерлердің хикаяттарынан 
тұрады. «Қарлығаштың ұясы» атты IX то-
мына Қ.Омарұлының «Альфа – Ақтөс», 
М.Қабанбайдың «Пысық болдым, 
мінеки», К.Қамзиннің «Айнабұлаққа 
ма? Айнабұлаққа...», Б.Сүлейменовтің 
«Хан шатырындағы кездесу немесе 
ертегілер әлеміне саяхат», А.Естеновтің 
«Сырлы дүние», С.Оспановтың «Әдемі 
ару», Қ.Түменбайдың «Біздің үйдің 
солдаттары», Б.Болатханованың «Би-
бі ажар мен Бойтұмар» атты хикаят-
тары топтастырылған. «Мынау ғазиз 
дүние» атты X томына белгілі жазу-
шылар Т.Әбдірайымның «Дала әуені», 
К.Оразбекұлының «Бас бармақ, Балаң 
үйрек, Ортан терек, Шылдыр шүмек, 
Кішкене бөбектің қызықты хикаяла-
ры», Д.Мамырбаеваның «Махаббаттың 
ақ жауыны», С.Дүйсенбиевтің «Суық 
жаңбыр», К.Сәттібайұлының «Жаралы 
жапырақтар», Ж.Шағатайдың «Ай жер-
ге жақындаған жаз», Г.Шойбекованың 
«Үш бала», М.Омарованың «Ғажайып 
көл», Е.Жеңісұлының «Мынау ғазиз 
дүние», Б.Сарыбайдың «Ақтабан», 
Е.Тоқтарбайдың «Өмір қандай кере-
мет!» секілді шығармалары енген.

Көптомдық  былтыр «Әдебиет» бас-
пасынан жарық көрді.

Д.АЙБОЛАТҰЛЫ

Қазыналы 
көптомдық

Жыл басынан бері 8 адам 
суда қаза болды, оның 4-і – бала. 
Төтенше жағдайлар депар та-
ментінің қыз меткерлері су дағы 
қауіп-қатердің алдын алу үшін 
түсіндіру жұмыстарын жүргізіп-
ақ жүр. Әйтсе де, биыл 2 адамның 
денесі судан табылған. 5 адам 
арыққа құлау, мұз астынан шыға 
алмау салдарынан жан тапсырған. 
Суға түсуге арналмаған орында 
шомыламын деп  бір бала батып 
кетті.

Төтенше жағдайлар депар-
таменті полиция қызметкерлері мен 
еріктілер, білім басқармасының 
өкіл дерімен бірге күнделікті об-
лыс аумағында рейдтік жұмыс тар 
жүргізілуде. Мақсат – халықтың 
қауіп сіздігін қамтамасыз ету. 

− Облыс аумағында жазғы 
суға шомылу маусымында жас-
өспірімдерге арналған 8 лагерь 
жұмыс жасайды. Қала аумағында 
орналасқан 54 мектептің оқу-
шылары мен ата-аналарының 
«WhatsApp» желісі арқылы топ-
тары ашылып, күнделікті үгіттеу-
түсіндіру жұмыстары жүргізілуде.

Шомылу маусымында судағы 
төтенше жағдай ларға ден қою үшін 
департаменттің жедел-құтқару 
жасағының күштері 49 сүңгуір ма-
ман мен 16 ілмелі мотор, 29 жүзу 
құралын әзірледі, − дейді облыстық 

төтенше жағдайлар департаменті 
бастығының орынбасары Саид 
Молдақараев. 

Балалардың жаздағы  қауіп-
сіздігі үшін облыстық білім бас-
қармасы арнайы жоспар бойынша 
жұмыс істеп жатқанын айтады.

− Облыстық төтенше жағдайлар 
департаменті және бөлімшелері 
облыс көлемінде орналасқан жа-
байы су айдындарында қайғылы 
оқиғаларды болдырмау және 
азайту үшін бірлескен алдын-алу 
жұмыстарын жүргізуде. Дене -
шынықтыру және спорт бас-
қармасы тұрмысы төмен, көп-
балалы отбасылардың балаларына 

«Еуразия» спорт кешенінің жүзу 
бассейініне тегін абонемент-
тер беруде. Бұл «Балалар жылы» 
аясындағы облыстық іс-шаралар 
жоспарына енгізілген. Сондай-
ақ, қала сыртындағы лагерьлер-
де орналасқан бассейндерде де-
малушы балаларды және №264 
мектеп-лицейінің базасындағы  
бас сейнде қала мектептерінің ба-
лаларына денешынықтыру пәні 
мұ ғалімдерінің нұсқауымен жүзуді  
үйрету жоспарлануда, − дейді об-
лыстық білім басқармасының бөлім 
басшысы Берік Мәмбетов. 

Облыс аумағынан өтетін Сыр-
дария өзенінің ұзындығы – 1274 
шақырым. Мұнан басқа 19 ірі ка-
нал, 220 шағын канал және 207 
көл бар. Суға кету оқиғалары 
көбіне  белгіленбеген орындарда 
шомылу салдарынан болады.  Об-
лыс аумағында суға шомылуға 
рұқсат етілген 2 жеке жағажай бар. 
Олар − қаладағы «Сыр самалы» 
және Белкөл кентіндегі «Абай» 
демалыс орны. Бұл нысандарға 
құтқарушылар да бөлінген. Алай-
да ағынды су болмаған соң сапа-
сы сын көтермейді. Бағасы қал-
таңды қағады. Талапқа сай жаңа 
жағажай қажет-ақ. Мамандар об-
лыс көлемінде 4 коммуналдық 
жағажайдың қау лысы әзірленіп 
жатқанын айтты. 

Оқу жылы аяқталып, оқушылар 
жазғы демалысқа шықты. Сырт-
та оқитын студенттер келуде. 
Қызылорданың аптап ыстығы енді 
басталады. Бірақ аудандар түгілі, 
облыс орталығында талапқа сай 
халыққа қызмет көрсететін бір 
жағажай әлі жоқ.

Жағажайда жағдай 
оңала ма?

Өткен жылы  осы кезеңде суға кетіп 12 адам қаза болды, оның 
8-і – бала. Бұл қайғылы оқиғадан сабақ алып, сақтық жасауды 
ұмыттық. Өкініштісі, қайғылы оқиғалар биыл да қайталануда.

Sb Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»


