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оқырман
2022 жылдың екінші 
жартыжылдығына

«Сыр медиа» ЖШС қарасты 
газеттерге жазылу аяқталуға 

жақын.
Қапы қалмаңыз!

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 

жекелер үшін: 6 айға – 
3500 теңге.

Мекемелер үшін: 6 айға – 
4500 теңге.

Әр шақырту артында
адам тағдыры тұр

18 маусым, сенбі  2022 жыл e-mail: syrboyi@yandex.kz          /          www.syrboyi.kz

Қызылорда облыстық қоғамдық-саяси газет  •  1929 жылдың 1 шілдесінен шығады
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Құрметті қауым!
Ардақты ағайын!
 
Баршаңызға Ұлттық 

құрыл тайдың ашылуы құтты 
болсын дегім келеді.

Біз бүгін жалпыұлттық 
референдумнан кейін алғаш 
рет бас қосып отырмыз. Ата 
заңға өзгерістер енгізуге арнал
ған референдум табысты өтті. 
Азаматтарымыз дауыс беруге 
белсене қатысты. Отбасымен 
бірге барып, ел болашағына 
бейжай қарамайтынын көр
сетті. Шынайы өзгеріске және 
жанжақты жаңғыруға деген 
ұмтылысын білдірді. Келе
шегіміздің жарқын боларына 
үміті және сенімі зор екенін 
байқатты. Еліміз ертеңгі күнге 
мызғымас бірлікпен қадам 
басуға дайын екенін анық 
аңғартты.  

Референдумның қоры
тын дысы баршаңызға бел
гілі. Көпшілік Ата заңға өзге
рістер енгізу туралы менің 
бастамамды қолдады. Дауыс 
беруге қатысқан барша аза
мат тарға зор алғысымды 
айта мын. Осылайша, ел 
дамуы ның тарихи кезеңі бас 
тал ды. Конституцияға ен гі
зілген өзгерістермен бір ге 
мемлекеттің саяси жүйе  сі 
өзгермек. Елді бас қару дың 
жаңа үлгісі пайда бола ды. 
Яғни, біз Екінші Респуб
ликаны құруға кірістік. 

Алайда, кейбір азамат

тарымыз референдум кезінде 
мемлекеттің атауы да өзгеруге 
тиіс еді деген пікір айтып жүр. 
Олар «Қазақстан» атауындағы 
«стан» сөзін елімізге де, 
бүкіл Азияға да жат ұғым деп 
санайды. Мұны да қисынды 
деп айтуға болмайды. Себебі, 
әлемде дәл осындай Пәкістан, 
Үндістан, Ауғанстан және 
Орталық Азия мемлекеттері 
бар.  

Ең басты мәселе, біз 
Тәуелсіз еліміз – Қазақстан 
Республикасы атынан 30 жыл 
ішінде көпте ген халықаралық 
келісім шарт   тарға қол қойдық, 
мем   ле кеттік шекарамызды 
бе кіт    тік. Осындай жағдайда 
мем   лекетіміздің атауын өзгер
ту жауапсыз шешім болар 
еді. Бұл – ең алдымен, ұлт тық 
қауіпсіздігімізге және хал қы
мыздың бейбіт өміріне тіке лей 
әсері бар өте маңызды мәселе.

Жаңа Қазақстан бір 
күнде немесе бір жылда 
құрылмайтыны анық. Бұл 
– бүкіл қоғамды өзгер тетін 
күрделі әрі ұзақ үдеріс. Мұны 
жүзеге асыру үшін бір ғана 
билік әрекет етсе, бұл, әрине, 
жеткіліксіз. Бүкіл ел болып 
жұ мылсақ, көздеген мақса ты
мыз ға жетеміз. Сол себепті, 
мен Жол  дауымда Ұлттық 
құрылтай ша қыру туралы 
бастама көтердім.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ҰЛТТЫҚ 
ҚҰРЫЛТАЙДЫҢ I ОТЫРЫСЫНДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ

− Мемлекеттік рәміздер 
– Тәуелсіздігіміздің басты 
құн дылығы. Халқымыздың 
бір лігі мен тұтастығын, аза
маттық бірегейлігін бейне
лейтін символдар. Әрбір аза
мат Мемлекеттік рәміздерді 
құрметтеуге, қадірлеуге мін
детті. Жас буынға оның қадір
қасиетін түсіндіру, патриот тық 
тәрбие берудегі жұ мыс тардың 
басты бағыты болуы тиіс, − 
деп бастады сөзін Шахмардан 
Асқарұлы. 

Мемлекеттiк рәміздерді 
насихаттауда,  пайдалану мен 
қолдану тәртібін қадағалауда 
комиссияның орны ерекше. 
Сондықтан комиссия отырыс
тарында берілген тапсырмалар 
тиісті деңгейде орындалып, 
айтылған сынескертпелерден 
нәтижелі қорытынды шы
ғарылуы қажет. Күн тәртібінде 
төрт мәселе қаралды. 

Құрмет пен 
қызмет қатар 
жүруі тиіс

Облыс әкімдігі жанындағы мемлекеттік рәміздер 
жөніндегі комиссия отырысы өтті.  Жиынды облыс 
әкімі аппаратының басшысы, комиссия төрағасының 
орынбасары Шахмардан Байманов жүргізді. 

“ҰЛТЫМЫЗ БІРЛІК ПЕН ТӘУЕЛСІЗДІК 
МҰРАТТАРЫ ЖОЛЫНДА ҰЙЫСУЫ ҚАЖЕТ”

ТАУАР АЙНАЛЫМЫ 
АРТТЫ

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың Санкт-
Петербургке сапары Татарстан 
Президенті Рустам Миннихановпен 
кездесуден басталды.

Кездесу барысында Қазақстан мен 
Татарстанның саудаэкономикалық және 
мәденигуманитарлық сала лар дағы ынты
мақтастығын кеңейту перс пек тивалары 
достық рухта талқыланды. Экономиканың 
маңызды секторларындағы бірлескен 
жобаларды Қазақстан аума ғында жүзеге 
асыруға, еліміздің зауыт тарын Ресей 
Федерациясының өндіріс жүйесімен қатар 
дамытуға баса мән берілді.

Сонымен қатар «КамАЗ» және 
«Татнефть» компанияларымен бірлес
кен жобаларды жүзеге асыру барысы 
қарастырылды.  Кездесуге бұл компания
лардың да басшылары қатысты.

ҚасымЖомарт Тоқаев Қазақстанның 
Ресеймен көпжақты қатынастарында 
маңызды орын алатын қазақтатар байла
ныс тарының қарқынды дамып келе 
жатқанын атап өтті.

2021 жылдың қорытындысы бойынша 
республикамен арадағы тауар айналымы 
423 миллион доллар болды. Биылғы төрт 
айдың ішінде 143 миллион долларға жетті. 
Машина жасау саласындағы ірі жобалар 
табысты жүзеге асырылып жатыр. Қазақ
стан мен Ресейдің Өңіраралық форумы 
ынтымақтастықты кеңейтуге жақсы 
мүмкіндік береді.

Өз кезегінде Рустам Минниханов 
Петербург халықаралық экономикалық 
форумы аясында кездесуге мүмкіндік 
туғыз ғанына ризашылығын білдіріп, татар 
компанияларының қазақстандық серік тес
терімен ықпалдастық орнатуына қолдау 
көрсетіп жатқаны үшін ҚасымЖомарт 
Тоқаевқа алғыс айтты.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
НЫҒАЯ БЕРМЕК

Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев Башқұртстан 
басшысы Радий Хабировпен кездесу 
өткізді.

ҚасымЖомарт Тоқаев пен Радий 
Хабиров Қазақстан мен Башқұртстанның 
саудаэкономикалық, өнеркәсіп, инвес
тиция және мәденигуманитарлық сала
лардағы ынтымақтастығын одан әрі 
нығайту мәселелерін талқылады.

– Біз Қазақстан мен Башқұртстан 
арасындағы іскерлік ынтымақтастыққа 
қатысты нақты жобалар жасауға және 
дамытуға мүдделіміз. Сондықтан сіздер
дің компанияларыңыздың жетек шілерін 
Қазақстанға шақырамын. Біз барлық 
жағдайды жасаймыз. Бұған қызығу
шылық танытып отырмыз. Егер сіздердің 
тарапыңыздан индустриялық әлеуеті 
ескерілген өте маңызды бірлескен жоба
лар ұсынылса, жұмысымыз жемісті 
болады деп ойлаймын, –деді Президент.

Өз кезегінде Радий Хабиров кездесуге 
мүмкіндік бергені үшін ҚасымЖомарт 
Тоқаевқа алғыс білдіріп, Қазақстанмен 
арадағы ынтымақтастықты дамытудың 
стратегиялық маңызы бар екенін атап өтті.

– Башқұртстан Қазақстанның биз
несі мен жұмысты одан әрі жалғастыруға 
аса мүдделі. Біз үшін бұл өте маңызды. 
Осы уақыт аралығында қол қусырып 
отырғанымыз жоқ. Менің Қазақстанға 
сапарым барысында бірқатар келісімдер 
жасалып, уағдаластықтарға қол жеткізілді 
және олардың бәрі жүзеге асырылды. 
Ең алдымен, өзара қарымқатынас 
инфрақұрылымын жолға қойдық, – деді 
Радий Хабиров.

Құрметті Ерлан Жақанұлы!
Құрметті депутаттар!

Сыр өңірінің экономикалық және 
экологиялық жағдайы, халқының тыныс
тіршілігі Сырдария өзенінің суымен 
қамтамасыз етілуіне және ауыспалы 
суармалы жердің мелиоративтік мүм
кіндігіне тікелей байланысты.

Парламенттік тыңдауға су шаруа
шылығын дамыту перспекти валары ен
гізіліп, сөз сөйлеу мүмкіндігі беріл гендігі 
үшін Сыр өңірі тұрғындарының атынан 
Сіздерге ризашылығымызды білдіреміз. 

Жасыратыны жоқ, мамандардың 
болжамы бойынша 2030 жылға қарай 
еліміздің оңтүстік аймағында су тап
шылығы артады деп күтілуде.  

Бұл ретте, Сырдарияның 93% 
суы республикадан тыс жерлерден 
келетінін ескерсек, ең ауыр ахуал «Арал
Сырдария» бассейнінде қалыптасатын 
болады. Табиғат ресурстарының негізі 
– су мемлекетаралық саясаттың ең 
күрделі шкаласына тіреліп, көпшілікті 
алаңдатуда.

Біріншіден, Қызылорда облысы транс
шекаралық өзеннің ең төменгі ағысында 
орналасқандықтан, жоғары ағыста ор
наласқан мемлекеттермен өңірлердің 
ұстанымына еріксіз тәуелдіміз. 

Екіншіден, басқа облыстар сияқты 
бізде табиғи өсірілім (богарный) егістік 
жерлер жоқ. 

Күн тәртібінде екі мәселе қаралды. 
Алдымен облыстық полиция 

департаментінің бастығы Сұлтан Бектөре 
есірткі бизнесіне қарсы күрес бағытында 
атқарылған жұмыстарды баяндады. Оның 
айтуынша, Қызылорда облысында өткен 
5 ай ішінде 73 есірткі қылмысы тіркеліп, 

оларды тергептексеру барысында 
марихуана заттары және «ПиВиПи» 
синтетикалық есірткі заттары тәркіленіп 
алынған. Осы есептік мерзімде есірткіге 
қатысты қылмыстардың ашылуы 53 
процентті құрап отыр. 

ӨЗЕН СУЫ – 
ӨЛКЕНІҢ НӘР ӨЗЕГІ

АЛАЯҚТЫҚҚА ҚАРСЫ 
КҮРЕСТІ КҮШЕЙТУ КЕРЕК

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен құқық бұзушылық 
профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысы өтті. 
Жиынға жауапты сала басшылары мен онлайн форматта бірқатар аудан 
әкімдері қатысты.

Кеше Нұр-Сұлтан қаласында «Қазақстанның су саласын дамыту 
перспективалары» тақырыбында Парламенттік тыңдау өтті. 

Оған  ҚР Парламенті Мәжілісінің Төрағасы Ерлан Қошанов, депутаттар, 
бірқатар министрлер және Қызылорда мен Атырау облысының әкімдері, 
тиісті сала өкілдері қатысты. 

Парламенттік тыңдауда облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев өңірдің 
экономикалық және экологиялық жағдайы, су шаруашылығындағы өзекті 
деген мәселелер бойынша сөз сөйледі. Аймақ басшысының сөзі толық 
нұсқада ұсынылып отыр.

ТЕРЕЗЕГЕ АБАЙ БОЛ 
НЕМЕСЕ БАЛАҢЫЗДА ҚАНАТ ЖОҚ

Қазір балалардың қайғылы 
жағдайға ұшырауының негізгі 
себептерінің бірі терезеден 
құлау болып тұр. Жауапты 
мамандардың айтуынша 
балаларды қараусыз 
қалдыру салдарынан оқыс 
оқиғалар жиі тіркеледі екен. 
Көпқабатты үй тұрғындары 
сақтық шараларын барынша 
ұстанып, балаларды терезе 
маңына жақындатпаған жөн.

7-бет

Ұлытау 
ұлағаты

www.facebоok.com/syrboyi.kz/

“Сарыбайқазған”
мұнарасының сыры

Тарих та, тәрбие де 
жырда тұр
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“ҰЛТЫМЫЗ БІРЛІК ПЕН ТӘУЕЛСІЗДІК МҰРАТТАРЫ 

Саясат

1-бет 3-бет 

Құрылтай шақыру – ертеден 
келе жатқан ата дәстүріміз екенін 
жақсы білесіздер. Баба ларымыз  
маңызды мәселелерді осындай 
алқалы жиында тал қылаған. 
Халық өзара ақылдаса отырып, 
бір тоқтамға келген.  Мұндай 
шешімдер бүкіл елді біріктірген.

Төл тарихымызда ұлт 
тағдырын шешкен құрылтайлар 
болған. Оның көбі халқымыз 
үшін маңызды кезеңде өткізілген. 
Талас құрылтайынан кейін 
Алтын Орда дербес мемлекет 
болды. Қарақұм және Ордабасы 
құрылтайлары  жұртымызды 
ел қорғауға ұйыс тырды. Орын
бордағы бірінші қазақ құрыл
тайында Алаш партиясы 
құрылды. Екінші құрылтайда 
Алаш автономиясы жарияланды.  

Егемендік кезеңінде Дүние
жүзі қазақтарының алғаш қы 
құрылтайы өткізілді. Бұл жиында 
сырттағы қандас тарымыз  Атаме
кенге шақы рыл ды. Ұлы көш 
Тәуелсіз Қазақ станға бет алды.                 

Қазақ құрылтайларының бәрі 
ел дамуына зор өзгеріс әкел
ген. «Кеңесшіл ел кемдік көр
мейді» деген нақыл сөз содан 
қалса керек. Біз бабалар жолын 
ұстанып, Құрылтай шақыру 
дәстүрін жаңғырттық. Ел

дігімізді нығайтып, бір лігімізді 
бекемдейік деп, бүгін бас қосып 
отырмыз. Ұлттық құрылтайдың 
бірінші отырысын Ұлытауда 
өткізуге ұйғарым жасалды.  
Ұлық ұлыстың бастауында 
тұрған Жошы хан кесенесінің 
іргесіне ақ шатыр орнаттық. 
Мұның зор символдық мәні бар. 
Елдің бірлігі, ұлттың тұтастығы 
дегеніміз – осы.

Мен құрылтайға келер 
алдында тұтас елдің атынан ұлы 
Жошы ханның рухына құран 
бағыштап, құрбан шалдым. Жаңа 
Қазақстанды құру жолындағы 
тарихи қадамның киелі жерден 
басталуы – жақсы ырым. Бәріміз 
бабалардың аруағы қолдап, ісіміз 
оңынан болсын деп тілейміз.     

Ұлы даланың төрінде тұрған 
Ұлытау талай тарихи оқиғаның 
куәсі болған. Ел тағдырын 
айқындаған көптеген маңызды 
кеңестер  дәл осында өткен.  Киелі 
өлкеде Алтын орда әміршілері 
мен Қазақ хандарының ізі қалған. 
Біз ұрпақтар сабақтастығы 
жалғасын тапсын деп осы жерге 
келіп отырмыз.

Менің Жарлығыммен бұл 
өңірде жаңа облыс құрылғанын 
білесіздер. Қасиетті өлкенің 
атауын жаңғыртып, оны Ұлытау 
деп атадық. Дербес облыс 
мәртебесі осы аймақты тың 
серпін мен дамытуға мүмкіндік 
береді. Жұмыс орындары ашы
лып, халықтың әлауқаты жақ
сара түседі деп ойлаймын. Жаңа 
нысандар, солардың ішін де 
әлеуметтік кешендер бой кө
тереді, турис тік әлеуеті артады.

Облыстың алғашқы қадамы 
алқалы жиыннан басталуда. Ұлт 
ұясы – Ұлытаудың ғасырлар 
бойғы ұлы миссиясы қайта 
жалғасын тапты.

Енді, Ұлттық Құрылтайдың 
жұмысын ұйымдастыру мәсе
лесіне тоқталсам.

Оның құрамында 117 адам 
бар. Құрылтайға барлық облыс
тың, сан түрлі саланың, әр буын
ның өкілдері қатысып отыр. 
Біз көпті көрген ел ағаларының 
ақылкеңесіне жүгінеміз. Бел
сенді азаматтық ұстанымы бар 
орта буынның тәжірибесін еске
реміз. Жаңаша ойлайтын жастар
дың тың идеяларын қолдаймыз.  

Құрылтайға Парламент 
депутаттары, саяси партиялар 
мен Қазақстан халқы Ассам
блеясының мүшелері де 
шақырылды. Үкіметтік емес 
және кәсіби ұйымдардың өкіл
дері де шет қалған жоқ. Құрылтай 
құрамына өңірлік қоғамдық 
кеңестердің мүше лерін қостық.

Мен Ұлттық құрылтай 
атына заты сай болып, ел үмітін 
ақтайды деп сенемін. Бізде түрлі 
пікірталас алаңдары бар. Бірақ, 
Құрылтайдың орны бір бөлек.

Құрылтай – кең ауқымды 
жиын. Бірақ, бұл жұмыстың 
сапасына кері әсер етпеуі 
керек. Отырыстарды мұқият 
ұйым дастыруымыз қажет. 
Бұл жерде, шын мәнінде, ха
лықтың үні естілуге тиіс. Кез 
келген адамды Құрылтайға қа
тыстыруға болмайды. Жұрт
тың мұңмұқтажын, та лап
тілегін жеткізетін аза маттар бас 
қосуы керек. Бұл ел бір лі гін 
нығайтатын, қоғамды ұйыс
тыратын тың идеялар орталығы 
болатынына кәміл сенемін.  

Құрметті қауым!
Ұлттық құрылтайдың ал

ғашқы отырысы мазмұнды болды 
деп айтуға болады. Халықтың 
көкейінде жүрген көптеген 
келелі мәселелер айтылды. 
Тың ойлар ортаға салынды. 
Оларға көңіл ау да рамыз. 
Ұсыныстарды Құ рыл тайдың 
хатшылығы жи  нақ тап, маған 
береді. Жаз баша пікірлеріңіз 

болса, жі бе ріңіздер. Құрылтай 
жұмы сынан сырт қалған адам
дардың ұсыныстарына да 
көңіл бөлеміз. Ойпікірлердің 
ешқайсысы елеусіз қалмайды. 
Оның бәрін зерделеп, маңызды 
бастамаларды міндетті түрде 
бірге жүзеге асырамыз. Жалпы, 
жұмысты жүйелі, ұйымдасқан 
түрде жүргізуіміз керек.

Ұлттық құрылтайдың Ұлы
тауда басталғаны дұрыс болды. 
Киелі өлкеміз Жаңа Қазақстанды 
құру жолындағы бірліктің 
символына айналды.

Осы орайда, мен тағы бір 
маңызды бастама көтергім 
келеді. Бұл жерде барлық ру
лар дың таңбасы тасқа жазылған. 
Сол арқылы бабаларымыз ұлт  
бірлігін көрсеткен. Қаныш 
Сәтбаев «Еліміздің Ту тіккен жері 
– Таңбалы тас» деген. Өкінішке 
қарай, қастерлі жазулар кейін 
әбден бүлінді. Ел азаматтары 
Ұлытауға ескерткіш қойып, 
тастағы таңбаларды жаңғыртты. 
Бірақ, бұл жеткіліксіз деп 
ойлаймын.

Мұнда қазақтың бірлігін 
әйгілейтін сәулетті нысан 
тұруы керек. Мен Әулиетаудың 
етегінде Мемлекеттік рәміздер 
алаңын ашуды тапсырамын. 
Қасиетті өңірде көк байра ғымыз 
асқақтап тұруға тиіс. Сол арқылы 
ұрпақтар сабақтастығы жалғасып 
жат қанын көрсетеміз. Тамыры 
терең мемлекеттігіміздің жаңа 
дәуірі басталғанын білдіреміз.   

Референдум арқылы Ата 
заңымызға енгізілген түзетулер 
күшіне енді. Біз басқа да заңдарды 
Конституцияға сай өзгертуіміз 
қажет.  Халық шынайы жаңғыру 
болады деп күтіп отыр. Сол үшін 
рефе рендумда бастамамызды 
қол дап, сенім мандатын берді.  
Енді, конституциялық рефо р
маны жедел әрі толық жүзеге 
асы руымыз керек. Қазірдің өзін
де маңызды өзгерістер бо лып 
жатыр.

Мен референдумға дейін 
партия қатарынан шықтым. 5 
маусымнан кейін бұл шешім 
конституциялық нормаға айнал
ды. Мемлекет басшысы барлық 
саяси күштерден дербес тұруы 
керек. Президенттің әрбір іс
әрекеті тек мемлекет мүддесіне 
арналуға тиіс.

8 маусымда үш жаңа облыс 
құрылды. Өңір басшылары 
Ата заңның жаңа талаптарына 
сәйкес тағайындалды. Мәсли хат 
депутаттары дауыс беріп, әкімді  
мен ұсынған азамат тардың 
ішінен таңдады.

Конституциялық өзгерістер, 
осылайша, кезеңкезеңімен қол
даныла бермек.   Жаңарған 
Конституция толыққанды қол
данысқа енуі үшін әлі көп жұмыс 
істеуіміз керек. Біз 20дан астам 
жаңа заң жобасын әзірлеп, 
қабылдауымыз қа жет. Сайлау 
туралы, саяси пар тиялар туралы 
және басқа да бірқатар заңдарды 
өзгертеміз.  Бұл елді табысты 
жаңғырту тұрғысынан өте 
маңызды. Заң дарды қабылдау 
үшін бірнеше ай, тіпті, жарты 
жыл уақыт қажет болуы мүмкін. 
Бірақ, ре форманы созып, арқаны 
кеңге салуға болмайды. Жұрт 
нақты өзгерістердің қазір бол
ғанын қалайды. Сондықтан, 
депутаттарымыз негізгі заң 
жобаларын осы кезден жи нақтай 
беруі керек.  Сосын күзгі сессия 
басталғанда бірден іске кіріскен 
жөн. Басты заңдар жыл соңына 
дейін қабылдануға тиіс. Сонда 
ғана жанжақты жаңғыруды 
жоғары қарқынмен жалғастыра 
аламыз.

Жалпы, конституциялық 
ре форма саяси жүйенің тепе
теңдігін орнықтырады. Осы 
ісшаралар халқымыздың мем
лекетті басқару ісіне қа ты суына 
мол мүмкіндік береді. Бұл – 
өте дұрыс.  Мен мұны то лық 
құптаймын. Себебі, сол арқылы 
жанашыр азаматтар ортақ іске 

жұмылады. Бар лық шешімдер 
ел мүддесі тұрғысынан қабыл
данады.

Билік пен қоғамның әріп 
тестігі Әділетті Қазақ стан ды 
құру ісінде айрықша рөл ат қаруға 
тиіс.  Осы орай да, ре ферендум 
жаңа қоғам дық мәмі ленің негізін 
қалып тас тыр ды. Біз ұлтты ұйыс
тыратын пара сатты, тың идеялар 
мен ұсы ныстарға айрықша мән 
беруіміз қажет.  Бұл – Ұлттық 
құ рыл тайдың ең басты мін деті. 
Сон дықтан, мынадай бағыт
тар  ға назар аудару қажет деп 
ойлаймын.

БІРІНШІ. ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ 
БІРЛІКТІ НЫҒАЙТУ

Біз демократия дәстүрі же
тілген, мықты азаматтық қоғам 
құрамыз. Бұл – стратегиялық 
бағытымыз. Осы бағдарды берік 
ұстануымыз керек. Соңғы үш 
жылда бұл салада біраз нәтижеге 
жеттік. Билік пен халық арасында 
мазмұнды диалог орнаттық. 
Бұған Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесі зор септігін тигізгенін 
атап өткім келеді. Сол арқылы 
бір  қатар озық идеялар ұсы ныл
ды. Митингілер туралы  демо   
кратиялық заң шықты. Пар
тиялық сайлау тізіміне әйел  дер 
мен жастар үшін отыз пайыз
дық квота енгізілді. Қо ғам дық 
кеңестердің жұмысы жан дана 
түсті. Саяси жаңғыру бағ  дар
ламасы арқылы оң баста ма лар 
лайықты жалғасын табары сөзсіз.

Ұлттық құрылтайдың ша
қырылуы – ел өміріндегі елеулі 
оқиға. Құрылтайдың басты 
мақсаты – жаңа идеялар мен 
жасампаз қадамдар арқылы ұлт 
бірлігін нығайту.

Біз, ең алдымен, ұлттың жаңа 
сапасын қалыптастыруға айрық
ша мән беруіміз қажет. Со нымен 
қатар, қоғамды алға жетелейтін 
құндылықтарды қа  лып  тас
тыруы мыз керек. Ха лық тың бол
мысын және қо ғам дық са наны 
жаңғыртпай, тү бе   гейлі өзгеріс 
жасау мүмкін емес.

Біз орнықты демократиялық 
инс титуттар құрамыз десек, 
саяси жауапкершілік мәде ние
тін дамытуымыз қажет. Шын 
мә нінде, нағыз отан шылдық қа
сиетті қалып тас тыруға тиіс  піз. 
Сонда ради кализм мен экстре
мизмге тосқауыл қоя мыз.

Демократия дегеніміз – 
керемет өмір туралы жалпылама 
ұғым, түсінік емес. Бұл – 
күнделікті тынымсыз еңбекті 
талап ететін өркениетті өмір 
салты.  Атаққұмарлар мен 
алаяқтардың жалаң ұраны мен 
құрғақ уәдесіне алданбау қажет. 
Еліміздің болашағы үшін аса 
маңызды мәселелерді дау
дамаймен емес, ұтымды ой
пікірмен, парасатты пайыммен 
және саналы көзқараспен шеш
кеніміз абзал.  Біз «түрлі көзқарас, 
біртұтас ұлт» қағидатын берік 
ұстануымыз қажет. Бірбіріміздің 
ойпікірімізді тыңдап, құрметтей 
білсек, алға қадам басамыз.

Біз демократиялық реформа 
жасаймыз деп, мемлекетті әлсі
ретуге еш жол бермеуіміз керек.

Мен «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» атты мақаламда елі
міздің ең басты құндылығы 
– егемендік екенін атап өттім. 
Қаң тардағы қайғылы оқиға лар
дан кейін  Қазақстанда саяси 
белсенділік күрт артты. Жаңа 
саяси партиялар және қозға
лыстар құрылып жатыр. Қоғам 
белсенділері әлеуметтік желіде 
түрлі мәселелерді көтеріп жүр. 
Шыны керек, кейде мүлде 
ақылға сыймайтын пайымдар да 
айтылады.

Жұрт даулы мәселелерге 
на разылық білдіріп, көшеге 
шыға тын болды. Заңды белден 
баса тын азаматтар да жоқ емес.        
Біртіндеп демократия жолы на 
түсу кезінде мұндай жағдай лар
дың болуы – түсінікті. Бірақ, Заң 
талабы мүлтіксіз орындалуға 

тиіс екенін әрдайым есте ұстау 
қажет.

Заң мен тәртіп – ішкі тұрақ
тылықтың  бірденбір кепілі. 
Онсыз қоғамның дамуы мүмкін 
емес. Сондықтан, бұл қағида 
біздің ең басты бағдарымыз 
болуға тиіс.  

Жалпы, отбасын асырау 
үшін табанды еңбек етіп жүрген, 
заңға бағынатын адамдар құр
метке ие болуы керек. Өкінішке 
қарай, бізде көше бұзақылары, 
жауапкершіліктен жұрдай бло
гер лер және масылдық пиғыл мен 
айқай шығаратын адамдар  бүгінгі 
күннің баты рына айналды. 
Депутаттар мен атқарушы билік 
өкілдері соларға ғана баса мән 
беретін болды. Түрлі деңгейдегі 
шенеуніктер солардың ғана 
талабын орындауға жүгіреді. 

Орталықтағы және аймақ
тардағы билік барлық азаматтың 
мұңмұқтажына бірдей қарауға 
тиіс. «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекеттің» көмегіне сеніп 
отырған, заңға бағынатын 
қарапайым жұрт назардан тыс 
қалмауы керек.    

Елімізде әлі шешімін 
таппаған түйткілдер көп. 
Оған көз жұма қарау қоғамда 
әділетсіздік жойылмайды деген 
теріс ой туғызып, әлеуметтік 
депрессияға әкеп соқтырады. 
Біз бар күшжігерімізді салып, 
осы мәселені шешуіміз керек. 
Мемлекет пен халық мүддесін 
бәрінен биік қойғанда ғана, 
мақсатымызға жетеміз.

Нағыз мемлекетшіл адам 
қара басының қамын емес, хал
қының игілігін ойлауы керек. 
Мен баршаңызды дәл осын
дай отаншыл азаматтар деп 
санаймын.

Ұлтымыз бірлік пен тәуел
сіздік мұраттары жо лында 
ұйысуы қажет. Ұлттық құрылтай 
мүшелері осы мақсатқа бар 
күшжігерін жұмсайтынына 
кәміл сенемін. Сонда ғана 
озық демократия дәстүрін 
қалыптастырамыз, Әділетті және 
Жаңа Қазақстанды құрамыз.

ЕКІНШІ. РЕФОРМАЛАРДЫҢ
 МӘН-МАҢЫЗЫН 

ХАЛЫҚҚА ТҮСІН ДІРУ
Ең бастысы, біздің бағ

дарымызды халықтың басым 
көпшілігі қолдап отыр. Аза
маттарымыз елімізде түбегейлі 
өзгеріс болатынына сенеді. Де
генмен, референдум табысты өтті 
екен деп, босаңсуға болмайды. 
Нағыз жұмыс енді басталды.

Реформаны жүзеге асыру 
барысын елге ұдайы түсіндіріп 
отыруымыз керек. Қазірдің 
өзінде жаңғыру үдерісі бір
тіндеп жалпыұлттық сипатқа 
ие бола бастады. Шын мәнінде, 
жаңғырудың әсерін әрбір аза
матымыз сезінуі қажет. Елдегі 
өзгеріске әркім өз ісіндей қараса, 
шын мәнінде, жаңару жолына 
түсеміз.  Мұны еліміздің әрбір 
азаматы терең түсінгені жөн.  

Сіздер еліміздің түкпір
түкпірінен келіп отырсыздар. 
Тұрғындармен жиі кезде сесіздер. 
Реформаның мәнмаңызын елге 
жанжақты түсін діру қажет.

Қазір – интернет дәуірі. 
Жас тар өзіне қажет мәліметті 
ғалам тордан алады. Дәстүрлі 
ақпарат құралдарымен қатар, 
әлеу меттік желіге баса мән беру 
қажет. Жаңғырудың маңызын 
ұрпақ санасына сіңіру үшін 
жаңа тәсілдерді қолдану керек.  
Жалпы, түсіндіру жұмысы кезін
де жастарға айрықша назар ау
дарған жөн. Өйткені, бүгінгі 
рефор ма лардың игілігін  ертең 
солар көреді. Біз не істесек 
те бәрін ұрпақ үшін істеп 
жатырмыз.

Әрине, бұл жұмыстан қоғам
ның басқа өкілдері де тыс 
қалмауға тиіс. Жаңа қоғам құрып, 
жаңа сананы қалып тастыру ісіне 
бүкіл елді ұйыстыру қажет. 
Осылайша, Құрылтай рефор

маларды жү зеге асыруға жан
жақ ты атсалысады. Түптеп кел 
генде, Ұлттық құрылтай негіз гі 
азаматтық қоғам инс титут
тарының біріне айналуға тиіс.

ҮШІНШІ. 
ЖАҢА ТЕХНОЛО ГИЯЛАР 

АРҚЫЛЫ ХАЛЫҚТЫ 
АУҚЫМ ДЫ РЕФОРМАЛАРҒА 

ҚАТЫСТЫРУ
Құрылтайға қанша адам 

кірсе де, қоғамды толық қамти 
алмайды деген пікір айты лып 
жүр. Бірақ, Құрылтай мүшелерін 
көбейте берсек, одан пайда 
болмайды. Бұдан жұмыстың 
берекесі қашып, ұйымдастыру 
ісі қиындап кетуі мүмкін.

Құрылтай – белгілі бір 
адамдар ғана бас қосатын 
жер емес. Ол, шын мәнінде, 
жалпыұлттық жиынға айналуы 
керек. Бұл – өте маңызды міндет.   

Біз Жаңа цифрлық тех ноло
гия ның мүмкіндігін кеңі нен 
пай да лануымыз қажет. Сонда 
мем  лекет пен халықтың қарым
қа ты насы барынша тиімді 
болмақ.

Мен Qurultay деген арнайы 
мобильді қосымша әзірлеуді 
ұсынамын. Сол арқылы халық 
елді жаңғырту туралы ойпікірін 
онлайн режимде айта алады.  

Жұрт реформаның нақты 
пайдасын көруі қажет. Сондай
ақ, оған тікелей қатысуға мүм
кіндігі болуы керек. Азаматтар 
өзекті мәселелер бойынша 
ин терактивті сауалнамаға 
қатысады. Кез келген түйткілді 
шешу жолын ұсынып, елімізді 
жаңғыртуға өз үлесін қоса алады.

Қайырымдылық істерді 
үйлес тіретін түсінікті әрі тиімді 
электронды сервисті іске қосуға 
болады. Мұның бәрі цифрлық 
демократияны дамы татын тех
но логиялық платформаның не
гізін қалайды. Дамыған мем
лекеттер осыған ұмтылып 
жатыр. Біз ғаламдық өркениеттің 
кө шінен қалып қоймауымыз 
қажет. Ұлттық құрылтайдың 
электронды нұсқасын жасаған 
жөн. Сонда әрбір азаматымыз 
ортақ іске атсалысады.

Құрметті Құрылтайға 
қатысушылар!

Мен елімізді дамытуға қа
тысты бірнеше маңызды 
мәселеге тоқталғым келеді. 
Жалпыұлттық бірегейлігімізді 
нығайта түсу – ең басты мін деттің 
бірі. Жаңа Қазақстан дегеніміз – 
ең алдымен, құндылықтардың 
жаңаруы. Сондайақ, қоғамдағы 
қарымқатынас мәдениетінің 
өзгеруі. Мен осыған дейін де бұл 
туралы бірнеше рет айттым.

Тағы бір маңызды жұмыс 
– бұл тарихи әділдік орнату. 
Бір кездері ұмытылып кеткен 
ұлт перзенттерінің есімін қай
та жаңғыртуымыз керек. Ел 
тағ  дырын айқындаған тарихи 
оқи  ғаларға лайықты баға бер
ген жөн. Соңғы екі жылда бұл 
ба  ғытта көптеген жұмыс ат қа
рылды. Ұлтымыздың көр некті 
тұл ғаларының есімі ардақ талды. 
Тарихи даталар қалпына кел
тірілді. Осылайша, еліміздің 
шы  найы шежіресі жазылып жа
тыр. Өткенге әділ баға беріл ме 
се, жарқын болашақтан үміт кү
ту қиын. Мұны терең түсінген 
абзал.

Мен былтыр еліміздің ака
демиялық үлгідегі жаңа тарихын 
жазу туралы тапсырма бердім. 
Қазір Қазақстан тари хының көп 
томдығы әзірленіп жатыр. Белгілі 
ғалымдарымыз жұмылып, осы 
маңызды іске атсалысуда. Мен 
өзім де бұл жұмысқа үлесімді 
қосамын. Оны келесі жылдың 
ортасында түбегейлі аяқтау 
керек. Дегенмен, мәселе уақытта 
емес, сапада. Тарихымыз жүйелі, 
шынайы, ең бастысы, тәуелсіз 
елдің көзқарасымен жазылуы 
керек.  Ғылым және жоғары білім 
министрлігіне мұны айрықша 
қадағалауды тапсырамын. Қажет 

болса, шетел ғалымдарын да 
тартуға болады.

Біз – тарихтан тағылым ала 
білген халықпыз. Бүгін қайта 
жалғасын тапқан Құрылтайды 
төл тарихымызға тағзым деуге 
болады. Осы Құрылтай да ертең 
ұлт шежіресінің бір белесіне 
айналатыны анық.

Елдің тарихи жадын жаң
ғырту үшін  үйлесімді сая сат
тың болуы ерекше маңызды. 
Осы орайда, біз ел дамуының 
жаңа басымдықтарын белгілеп 
алуымыз керек. Ұлттық мере ке
лер мен атаулы күндер тізбе сіне 
бірқатар өзгеріс енгізген жөн.

Мен Республика күніне ұлт
тық мереке мәртебесін қай
тару ды ұсынамын. Сон дықтан, 
қазан ның жиырма бесі күні жыл 
сайын Егемендік күнін еліміздің 
басты мерекесі ретінде атап 
өтуіміз керек. 

1990 жылы 25 қазанда 
Қазақстанның Егемендігі тура
лы декларация қабыл данды. Бұл 
еліміздің тәуелсіздік жолындағы 
тұңғыш қадамы болатын. Осы 
құжатты қабыл даған кезде 
Тұңғыш Президент Нұрсұлтан 
Назарбаев аса маңызды, тіпті 
шешуші рөл атқарды.

Республика күні елдің 
мемлекет құру жолындағы 
тарихи қадамының символы 
болуы керек. Әрине, Тәуел
сіздік күнінің бастапқы мәні 
сақталады. Бұл күн мем лекеттік 
мереке болып қала береді. Бірақ, 
тәуелсіздік алуға зор үлес қосқан 
ұлттық батырларымызға тағзым 
күні ретінде атап өтілуі керек.

Саяси реформаны мерекелер 
күнтізбесімен ұштастыруымыз 
бекер емес. Бұл қадам қоғамды 
жаңғыртады және ел бірлігін 
нығайта түседі деп санаймын. 
Біз ауқымды реформа жүргізу 
ар қылы билік пен қоғамның 
қарымқатынасын түбегейлі өз
гер теміз. Яғни, олардың ара
сын да өзара серіктестік пайда 
бола ды. Бір сөзбен айтқанда, 
аза маттарымыздың ел басқару 
ісіне қатысу мүм кіндігін арт
тырамыз. Әр адам ның жетістігі 
тұтас еліміздің табысты болуына 
жол ашады.

Біздің қоғамның ынтымақ
бірлігі мүлде жаңа сипатқа ие 
болды. Алдымызда ауқымды 
жұмыс бар. Жаңа Қазақстан 
идеясын іске асырамыз десек, 
аянбай еңбек етуіміз керек. Шын 
мәнінде, елді еңбекқорлық қана 
көркейтеді. Табысқа жетудің ең 
басты кілті – еңбек.

Ұлы Абай «Еңбек етсең 
ерінбей, тояды қарның тілен
бей» деп өсиет қалдырды. Еңбек
қорлық біздің негізгі құнды
лығымыз  болуы қажет. Оны 
ұлт сипатын айқындайтын асыл 
қасиетке айнал дыруға тиіспіз. 
Табанды еңбек – еліміздің 
бәсекеге қабілетін арт тыратын 
басты формуланың бірі. Тіпті, 
бірегейі деуге болады. 

Әлемде еңбекті бәсекелестік 
деңгейіне көтерген мемлекеттер 
бар. Соның арқасында олар 
сапалы өнімдерімен жер 
жүзін мойындатып отыр. Бұл 
халықтар өз ұрпағын жас кезінен 
тынбай жұмыс істеуге баулиды. 
Солардың тәжірибесін өзімізге 
бейімдеп, бала тәрбиесіне енгізу 
жайын қарастырған жөн.

Халқымыз «Еңбек – ырыстың 
бұлағы, бақыттың шырағы» 
деп бекер айтпаған. Жаңа Қа
зақстанда еңбекқор адам ең 
сыйлы адам болуға тиіс. Біз 
өске лең ұрпақты адал еңбекке 
баулып, жаһандық нарықта 
бәсекеге қабілетті етіп тәр
биелеуіміз қажет. Маңдай термен 
тапқан әр тиын – нағыз ардың ісі, 
Абай айтқан «толық адамның» 
еңбегі екенін жастардың сана
сына тоқуымыз қажет.

Біздің бұрынғы бір ми
нистріміз бауырлас көрші мем
лекет тің аза маттарын келеке 
қыл ғаны бар. Олар Ресейге 
барып, қара жұмыс істеуге мәж
бүр, ал біз, қазақтар, ондай 
жұмыс ты істемейміз, бақытты 
халықпыз деп айтқан.

«Естімеген елде көп», әрине. 
Бірақ, бұдан өткен сорақылықты 
ойлап табудың өзі қиын. Еңбектен 
қашқан адам кеудесін ұрып, 
мақ танбай, керісінше, ондай 
әрекетінен ұялуы керек. Еңбек 
дегеніміз – бұл қасиетті ұғым. 
Адал еңбекті күлкі етіп, мазақ 
қылуға болмайды. Мұндай теріс 
пікірлер жастарды адастырады, 
олардың дүниетанымына жағым
сыз әсер етеді. Тіпті, кейде жас
тарымыз жұмыстан қашып, 
жеңіл табыс көзін іздеп жатады. 
Ақыр соңында, мұның бәрі бүкіл 
халықтың абыройбеделіне 
нұқсан келтіреді.

Қазақ – қолы ашық, қайы
рым ды, қонақжай халық. Бұған 
ешкімнің таласы жоқ деп 
ойлаймын. Бірақ, әлемде осын
дай қасиеттерге ие ха лықтар аз 
емес. Жастарымыз, ең ал дымен, 
зияткерлік қабілеті жо ғары, ойы 
ұшқыр, еңбекқор болуы қажет.   

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ҰЛТТЫҚ 
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Саясат

Қазір – ақыл-ой және дарын ие лерінің 
заманы. Қазақстан да осы көштен шет 
қалмауға тиіс. Озық білім мен қажырлы 
еңбекті ұштастыра білсек қана, еліміз 
өсіп-өркендейді. Көздеген мақсатына 
жетеді. Халқымыз қанағатшыл, үнем-
шіл, өнертапқыш болуға ұм тылуы керек. 
Осындай жақсы қасиеттер әркімнің 
мұратына айналуға тиіс.

Қоғамда қызу талқыланып жатқан 
тағы бір мәселеге тоқтал  сам. Бұл – 
кадр саясаты. Әділетті Қазақстанды 
құру кадрлардың орнын ауыстыра беру 
деген сөз емес.  Өз ісін жетік білетін 
кәсіби ма мандар, отаншыл азаматтар 
қашанда бағалы. Мемлекеттік қыз мет-
шілерге қандай да бір кланның мүшесі 
ретінде қарауға болмайды. Әрине, 
олардың құрамын жаңартып отырған 
дұрыс. Бірақ, мұны терең ойланып, 
байып пен жасау қажет.    Кадрларды 
жаппай жұмыстан шығару жақсылыққа 
апармайды.

Әлеуметтік желіде «ескі кадрмен 
Жаңа Қазақстанды қа лай құруға 
болады?» дейтіндер бар. Бұл – орынды 
сұрақ. Бірақ, негізінен кадрларды бір-
тіндеп ауыс тыру керек. Тіпті, кезінде 
Ресей де, Қытайда, Иранда болған  рево-
лю  ция лардан кейін де бұрынғы режим-
нің шенеуніктері мемлекеттік қыз метін 
жал ғастырған. Бұл елдер мен салыс-
тыр ғанда біздегі жағдай, әрине, мүлде 
басқаша.

Жалпы, мемлекеттік қызмет шілерді 
қолынан түк келмейді деп кемсітуді 
доғару керек. Тіпті, оларды «Халық 
жаулары» сияқты көретіндер де бар. 
«Шенеунік» деген сөз жағымсыз ұғым ға 
айналып барады. Бұл – дұрыс емес.

Мемлекеттік қызметте адал әрі 
білікті кадрлар өте көп. Олар Ота-
нымыздың игілігі жолында тынбай 
еңбек етіп жүр.  Бірақ, өкінішке қарай, 
«Бір қарын майды бір құмалақ шірі теді» 
деген де бар. Ондай адамдармен біз 
бірден қоштасып жатырмыз. Болашақта 
да солай болады.                            

Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы  
белсенді күрес жүргізіп жа тыр мыз. 
Бұл – еліміз үшін өте өзекті, қажетті 
мәселе. Қазақ стан жемқорлықпен кү-
рес тің негізгі көрсеткіштері бо йынша 
айтар лықтай алға басты. Ха лықаралық 
рейтинг агенттіктері осылай деп бағалап 
отыр. Бірақ, тоқ мейілсіп отыруға бол-
майды. Өкінішке қарай, жемқорлық – 
жұрт  тың санасына сіңіп, әбден әдетке 
айна лып кеткен. Бұл – ащы болса да, 
шындық.

Азаматтарымыз саяси қол дауға ие 
болған кейбір адам дардың шектен тыс 
байып ке те тініне  наразы. Оған қоса, 
олар байлықтарының қомақты бөлігін 
шетел асырып әкеткен. Халық тың ашуын 
түсінуге болады. Сондықтан, менің 
Жарлығыммен  Арнаулы мекемеаралық 
комиссия құрылды.        Комиссияның 
міндеті – шетелге заңсыз шығарылған 
қаржыны елге қайтару.  Бұл – өте 
күрделі жұмыс, ұзаққа созылуы мүмкін. 
Себебі, көптеген заңдық процедурадан 
өту керек.  Бірақ, біз қалай болса да, 
бұл мәселемен мұқият айналысуымыз 
қажет. Әйтпесе, әділетті қоғам туралы 
сөз қозғаудың өзі қиын болады.

Құрылтай мүшелері осы қоғамдық 
кеселдің бетін қайтаруға белсене 
атсалысады деп сенемін. Әрине, бұл 
– бір жылдық шаруа емес. Тиісті тү-
сіндіру жұмысын жүргізіп, тосқауыл 
қоймасақ, жемқорлар алшаң басып 
жүре береді. Ал, жұмысына адал нағыз 
еңбек адамына қоғам, әсіресе жастар 
менсінбей қарайтын бола ды. Бұл – өте 
қауіпті үрдіс. Мұны баршаңыз жақсы 
түсініп отырсыздар деп ойлаймын.

Жалпы, әділдік – әрқайсы мыздың 
бойымызда болуға тиіс құнды қасиет. 
Әділетті Қазақстанды құрамыз десек, 
«әділдік жолы – ең қиын жол» екенін 
ұмытпауымыз керек. Заң үстемдігін 
орната алмаған ел түбінде құрдымға 
кетеді. Біз барлық салада бәріне бірдей 
мүмкіндік беретін нағыз әділ қоғам 
құруымыз керек. Оның бір жолы – 
тәуелсіз сот жүйесі.       

Бабаларымыз «Тура биде туған 
жоқ» деген сөзді тегін айтқан жоқ. 
Біз қара қылды қақ жарған билер 
жолын жалғастыруға тиіспіз. Қазіргі 
таңда елімізде үш жүзге жуық судья 
жетіспейді. Сол орындарға әділ, адал 
және білікті жастарды тартуымыз қажет. 
Мен мықты кәсіби заңгерлерді  Әділетті 
Қазақстанды бірге құруға шақырамын.

За свою многовековую историю, 
находясь на стыке цивилизаций, Казах
стан впитал в себя многообразную 
палитру красок различных традиций 
мира.

Это неотъемлемая часть нашего 
культурного кода, бесценное богатство 
и конкурентное преимущество нашей 
нации.

Неуклонно следуя принципу 
«единство в многообразии», мы сможем 
построить подлинно демократичное и 
справедливое государство.

Ұлттық құрылтай қоғамдағы өзара 
түсіністік пен келісімнің символына 
айналуы керек. Бір ел болып жұмылсақ 
қана, барлық кедергілерді еңсереміз, 
өсіп-өркен дейміз. Бізді ұлт ретінде 
ұйыс  тыратын құндылықтарды көздің 
қарашығындай сақтау аса маңызды.

Мемлекеттік рәміздерімізге, ана 
тілімізге деген құрмет әрқашан жоғары 
болуға тиіс. Қазақ тіліне қатысты 
алаңдаушылық елдегі жағдайды дұрыс 
түсінбегеннен туындап отыр. Шын 
мәнінде, бұрынғы ахуал мен қазіргі 
кезеңді мүлде салыстыруға келмейді. 
Мемлекеттік тілдің тұғыры күн өткен 
сайын нығайып келеді. Оған қоса, 
әлемнің басты ақпарат құралдары 
қазақша шығып жатыр.

Жақында әйгілі «APPLE» компа-
ниясы қазақ тілін iOS-тың тілдер жүйе-
сіне қосты. Әлемнің 40 тілінде тарайтын 
«NICKEL ODEОN» телеарнасы қа зақша 
көрсетіле бастады. Жастардың бас та-
масымен «NATIONAL GEOGRAPHIC» 
журналы 6 жылдан бері ана тілімізде 
жарық көруде. Осындай көптеген жа-
ғым ды жаңалықтар бар. Бірақ, бұл жет -
кілікті емес. Сондықтан, қатты алаң дау-
ға негіз жоқ деп ой лаймын. Десек те, осы 
саладағы жұмысымызды даңғаза жа са-
май, табандылықпен жүргізуіміз қажет.   

Қазақ мемлекеті аман тұрғанда, 
қазақ тілі жасай береді. Бұған ешқандай 
күмән болмауы керек. Біздің елде ұл-
тына, тіліне бола ешбір азаматтың құқы 
шектелмеуге тиіс.  Әйтпесе, қоғамда 
жан жал тууы мүмкін. Ел ішіне іріткі 
түскенін қалайтындар осыны тілеп 
отыр. Сондықтан, тіл мәселесі бойынша 
бәрі міз ұстамдылық танытуымыз керек 
деп ойлаймын. Әйтпесе, бұл сырт көзге 
ұлты мыздың өз болашағына деген 
сенім  сіздігі, тіпті, әлсіздігі сияқты көрі-
неді. Баршамыз тілге құрметімізді құр 
сөз бен емес, нақты іспен көрсе туіміз 
керек. Әсіре радикалдық іс-шара ларға, 
мысалы, тіл патрульдеріне жол бер -

меуіміз қажет. Олар – нағыз аран дату-
шы лар, өзге елдердің мүддесіне қызмет 
етеді.

Ғылым, оқу-ағарту жүйесінде маңыз-
ды өзгерістер, тіпті ауқымды рефор ма-
лар керек. Қазақ тілі ғылымның, тех-
ни ка ның, бизнестің тілі болуына үлес 
қосайық.

Тілге байланысты тағы бір маңызды 
мәселе. Бұл – латын әліп биіне көшу 
туралы. Кейбір қоғам өкілдері біз 
әлі күнге дейін кириллицадан арыла 
алмай жатыр мыз деп, алаңдаушылық 
біл діруде. Бірақ, ең алдымен, бұл – 
лингвистикалық тұрғыдан өте күрделі 
мәселе. Осыны жақсы түсінген жөн.

Бұған дейін біз 2 рет латын графи ка-
сына көшуге тырыстық. Алайда, соңы 
сәтті болған жоқ. Сондықтан, бұл мәсе-
леге жан-жақты, терең талдау жасап 
барып, түбегейлі шешім қабылдаған 
абзал. Кириллицадан латын әліпбиіне 
жа  санды түрде, тек сәйкес әріптерді 
өзгерту арқылы көшуге болмайды. 
Әйт песе, бұл үлкен қателікке апарып 
соғады. Ең бастысы, азаматтар, әсіресе, 
жастарымыз қазақ тіліндегі барлық сөз-
дердің латын графикасындағы жазылу 
тәртібін анық білуі керек. Яғни, тілімізге 
арналған орфографиялық қағидаларды 
қайта қараған жөн. Мысалы, кириллица 
графикасындағы қазақ тілінің төл сөз-
дерінде «ы» әрпі жиі кездеседі. Осы 
әріпті механикалық түрде латын графи-
касына көшірсе, ағылшын тіліндегі 
«Ү» әрпі әрбір тиісті сөзде пайда 
болады. Бұл – дұрыс емес. Бізге және 
түркітілдес бауырларымызға «Ү» әрпі 
жиі кездесетін сөздерді оқу қиынға 
соғады. Мысалы, «тыныштық» («ty-
nyshtyq») деген сөзді алып қараңыздар, 
үш «Ү» әрпі пайда болды. Сөздің өзі 
көзге жағымсыз көрінеді. Осындай 
мысалдар өте көп. Міне, сол себепті, 
мен Тіл білімі институтына қазақ тілінің 
жаңа орфографиясы туралы арнайы 
еңбек әзірлеуді тапсырдым.

Содан кейін ғана латын әліпбиіне 
ауысу жөнінде айтуға болады. 
Асығыстыққа жол бермеуіміз керек. 
Тіпті, көшедегі билбордтар мен 
министрліктердің атауына қарасақ та 
жеткілікті. Тіліміз бұрмаланып кетті.  
Ашығын айту керек, бұл қазақ тілінің 
табиғатына жат, тіпті, тілімізді мазақ 
қылу сияқты көрінеді. Мұндай үстірт 
жасалған тіл реформасының  қажеті жоқ.

Бізге нақты реформа керек. Тіл 
– ұлттың жаны. Оған немқұрайлы 
қарауға мүлде болмайды. Сондықтан, 
біз тіліміздің мәрте бесін арттыратын 
графиканы ғана қабылдаймыз.  

Құрметті жиналған қауым!
Ұлттық құрылтай туралы бастаманы 

қолдағандарыңыз үшін баршаңызға 
ризашылығымды білдіремін.

Біз бүгін құрылтай жұмысының 
негізгі бағдарын айқындадық. Бұл 
құрылым демократия құнды лықтарын 

орнықтыруға зор үлес қосары сөзсіз.  
Құрылтай жұмысы мұнымен шектеліп 
қалмайды. Біз жыл сайын тұрақты түрде 
кездесіп  тұрамыз.   

Қазақ даласында ел тағдыры 
шешілген тарихи орындар аз емес. 
Ұлытаудан бөлек, Ордабасы, Мәртөбе, 
Күлтөбе сияқты қастерлі жерлеріміз бар.  
Мен келесі басқосуды киелі Түркістанда 
өт кізуді ұсынамын. Құрылтайдың әр 
аймақта өтуі сол өңірдің дамуына серпін 
береді. Оның мүшелері әр жолы бір 
өңірдің тыныс-тіршілігімен танысады.          

Алдымызда ауқымды жұмыс бар. 
Ең бастысы, елімізде бейбітшілік 
пен тұрақтылық болуы керек. Онсыз 
Қазақстанның өсіп-өркендеуі мүмкін 
емес. Бейбітшілік пен тұрақтылықтың 
өзегі  ел бірлігі екенін есте сақтайық. 
Халқымыз «береке басы – бірлік» деген.

Қазір әлемдегі ахуал құбыл малы. 
Оны  жақсы білесіздер. Осы күрделі 
кезең де ауызбіршілігіміздің мықты 
болуы өте маңызды. Біз қиындықтың 
бәрін ынтымақтың арқасында еңсеріп 
келеміз. Болашақта да осы жолдан тай-
мауымыз керек.

Мен халқымыздың жасам паздық 
рухына кәміл сенемін.

Жаңа Қазақстанды бәріміз бірге 
өркендетейік!

Қазақ елінің мәртебесі биіктей 
берсін!

Еліміз аман, жұртымыз тыныш 
болсын!

Баршаңызға шынайы алғы сымды 
айтамын.

***
Қадірлі ағайын, Құрылтайды барша 

жұртымыз үшін жағымды жаңалықпен 
аяқтағым келіп отыр. Кеше даңқты 
композитор, сазгер Шәмші Қалдаяқовқа 
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағы 
берілгенін білесіздер.

Ол – Әнұранымыздың авторы, ұлт 
руханиятында ерекше орны бар аса 
көрнекті тұлға. Біртуар сазгерге құрмет 
көрсету – перзенттік парызымыз. 

Шәмшіні халқымыз «қазақ вальсінің 
королі» деп қадірлейді. Шәмшінің әндері 
қашанда халықтың жүрегінде, ешқашан 
құндылығын жоймайды. Шәмші ағамыз 
әлі күнге дейін халқымыздың өмірінің 
бір бөлігі деп айтуға болады. Оның 
ақын Мұхтар Шахановпен бірлесіп 
жазған әндері елге кеңінен танымал. 
Әйгілі композитор мен атақты ақынның 
достығы – барша жұртқа үлгі.  

Жақында Шәмшінің іні-досы Мұхтар 
Шаханов сексен жасқа толады. Оның 
шығармашылық еңбегі қандай құрметке 
де  лайықты. Ол кісі – өте шыншыл, 
адал, ұлтжанды адам.

Мен бүгін Мұхтар Шахановқа 
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағын беру 
туралы Жарлыққа қол қойдым. Еліміздің 
ең жоғары марапатын ақынға ұлт ұясы 
– Ұлытаудың төрінде тапсырғанды жөн 
көрдім.

Тарих дегеніміз – бір халық
тың тек қана еркіндікке қарай 
ұмтылысының тарихы ғана 
емес, сол халықтың тәрбиесінің 
де тарихы.

Жозеф Ренан

ҰЛЫТАУ 
ҰЛАҒАТЫ

Ұлт мәйегін ұйытып Ұлытаудан,
Керуен-тарих көшімен 

ғасыр ауған.
Сарыарқаның кіндігі 

ата жұртым,
Тін өріліп, Тәңірдің 

нұры жауған.
Ақ киізге көтеріп хан-сұлтанын,
Ел бірлігі басталды  ұлықтаудан.
Ұрпақтардың  еншісі – Ұлы дала, 
Аманаты – тастағы 

«таңба-таған».
Сақ, ғұн, түрік, 

қыпшақтың батырлары,
Көрік басып, дұшпанға 

қару жонған.
Іргелі ел, шаңырақты ұлылардың,
Ұлы жұрты, киесі, қыдыр қонған.
Топансу тоғытқанда  

жердің жүзін,
Шың-шоқысын басының 

жаба алмаған.
Кенереңді көктеген өзен, сулар,
Табиғаттың тартуы 

дүррі-маржан.
Дешті қыпшақ қазығы Ұлытауда,
Ұлт ұраны  

жалғасқан  Алашадан1.
Тұранды тұтастырды ол,  

айбатымен,
Өрелі билік етіп Хан ордадан.
Тоқтамыс, ер Едіге  ел билеген,
Мұрагерлер із басқан  

ұлы  ханнан.
Азияның барысы – Ақсақ Темір,
Ат қаңтарып, жоныңда ізі қалған.
Асанқайғы желдіріп ақ бурасын,
Жерұйықты іздеген Ертағынан2.
Кетбұға азалаған хан баласын,
«Ақсақ құлан» күй тартып  

Кертағынан3.
«Ұлық ұлыс»4 – ұлы жол, 

ұлт арқауы,
Ұлытауды жастанған  

Жошы ханнан.
Жәнібек, Керей дәуірлеп, 

ту көтерді,
Қазақ деген 

халықтың хандығынан.
«Жеті жарғы» мирасы 

Әз Тәукенің,
Әділетті «қасқа жол» – 

Қасым ханнан.
Жоңғардан елін, жерін 

азат еткен,
Абылай орда орнатты –  

Бабатаудан.
Арғанаты, Айыртау, Әулиетау,
Шежіре, сыр шертеді заманадан.
Ұлытауым, ұлысың – ұлт ұясы,
Ұлтың да ұлы, нәр алған 

тек-қайнардан.
Әлемді мойындатқан сан 

қырларың –
Тарихыңның кәусары 

түпте тұнған.
Арманы орындалып бабалардың,
Тәуелсіз ел атандық, 

бағы жанған.
Ұлт ұпайын түгелдер 

ұлдарың бар,
Ту құлатпай, болатын 

елге қорған.
«Ай тұяқ» мөрлі алып ел – 

«Алтын орда»,
Шаңырағын көтерген  

Ұлытаудан!

1. Алаша – Алаша хан (ұлт ұраны).
2. Ертағы – Ұлытау.
3. Кертағы–Кішітау .
(Жошы ұрпағы  Әбілғазы Баһадүр 

ханның «Түркі шежіресінен»).
4. «Ұлық ұлыс» – Алтын орда мем-

лекетінің негізі.

Даража БАЛАПАН,
заңгер,

Халықаралық 
ақпараттандыру 

академиясының академигі, 
Т.Айбергенов атындағы әдеби 

сыйлықтың иегері

ЖОЛЫНДА ҰЙЫСУЫ ҚАЖЕТ”
ҚҰРЫЛТАЙДЫҢ I ОТЫРЫСЫНДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ

Өңірімізде қылмыскерлер 
мари хуана есірткі өсімдігінің 
«Индийский» және «Гол ланд-
ский» деген түрлерін өсіруді кә-
сіпке айналдырған. Кей біреу лері 
тіпті далалық жерлерде терең-
нен су тартатын насостар қол-
данып, тамшылатып суару тех-
но логиясын қолдану арқылы 
өсірген.

Биылғы жылдың 1 маусы-
мы  нан бастап 31 қазанға 
дейін республика көле мінде 
«Қарасора» жедел-профи лакти-
калық іс-шарасы өткізіледі. Оның 
барысында қалалар мен ауыл-
дардағы бау-бақшалар, шаруа 
қожа лықтарының аумақ тары және 
облыстың барлық далалық жер-
лерінде әуеден мониторинг жасау 
арқылы жұмыстар жүргізілуде. 

Облыс әкімі есірткіге қатыс ты 
қылмыстардың ашылу көрсеткіші 
төмен екенін ескертіп, бірқатар 
нақты тапсырма жүктеді.

– Есірткі заттары тасымал-
данатын каналдарды, дайын-
дайтын және өткізетін орындарды 
анықтап, пәрменді түрде ша-
ралар қабылдансын. Есірткі өсім-
діктерін өсірудің жолын кесуде 

заманауи технологияларды 
пайдалану мүмкіндіктері қарас-
ты рылсын. «Ғарыштық мони-
торинг» қызметін қолдану үшін 
облыстық экономика және қаржы 
басқармасы бірлесіп, ұсыныс 
берілсін. Облыстық қоғам дық 
даму басқармасы арқылы құ-
қықтық жауаптылықты түсіндіру 
үшін бұқаралық ақпарат құрал-
дары арқылы кеңінен наси хат-
талуы керек, – деді облыс әкімі.

Сонымен қатар нашақорлыққа 
және есірткі бизнесіне қарсы 
қызметті үйлестіру жөніндегі 

облыстық штабтың жұмысын 
күшейтіп, жастар басым 
қолданатын әлеуметтік желілерде 
нашақұмарлықтың зияны туралы 
арнайы бейнероликтер мен 
посттар жариялау қажет екені 
баса айтылды.

Комиссия отырысында интер-
неттегі алаяқтық қылмыс мәселесі 
ашық қаралды. Сұлтан Бектөре 
биылғы жылдың 5 айында 
облыста алаяқтық қылмыстың 
297 дерегі тіркеліп, өткен жылмен 
салыстырғанда 27,4 процентке 
төмендегенін жеткізді. Бірақ, 
анықталған қылмыстардың  53,1 
проценті интернет-алаяқтық 
сипатында болған. 

Облыс басшысы алаяқтық, 
қаржылық пирамида, интернет 
желілері арқылы жасалатын құ-
қық бұзушылықтың алдын алу 
жұмыстарын күшейтуді қа таң 
түрде тапсырды. Әсіресе, ин-
тернет-алаяқтықтың жолын кесу 
үшін нақты шаралар қабыл дап, 
адам санасын арбайтын түрлі 
жазбалар мен ақпараттардан 
сақтан дыратын иммунитет қа-
лып тастыру қажет екенін қаперге 
салды. 

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

АЛАЯҚТЫҚҚА ҚАРСЫ 
КҮРЕСТІ КҮШЕЙТУ КЕРЕКОблыс әкімі 

Нұрлыбек 
Нәлібаевтың 
төрағалығымен 
облыс әкімдігі 
жанындағы Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл 
мәселелеріне арналған 
комиссия отырысы 
өтті. Басқосуға құқық 
қорғау органдарының 
басшылары, 
селекторлық режимде 
аудан әкімдері 
қатысты.

Облыстық мәдениет 
және спорт басқармасының 
бас шысы Руслан Рүстем-
ов   тің айтуынша, өткен 
жыл дың ІІ жарты жыл-
ды  ғында мәдениет сала-
сын да 2 қызметкер және 
спорт саласында 5 қыз-
меткер тарапынан сы-
байлас жемқорлық 
си па  тын дағы құқық бұзу-
шы лық орын алған. Мұн-
дай келеңсіздіктерге жол 
бермес үшін түрлі профи-
лактикалық шаралар 
ұйым  дастырылып келеді. 
Сонымен бірге, сыбай-

лас жемқорлықтың ал-
дын алуға бағытталған 
жұмыстарды өз деңгейінде 
жүргізу үшін басқарманың 
жұмыс жоспары қайта 
қаралып, пысықталған.

Аймақ басшысы сы-
байлас жемқорлық тәуе-
кел деріне ішкі талдаудың 
сапасы мен алдын алу 
тиімділігіне баса назар 
аудару қажет екенін ше-
гелеп айтты. Сондай-ақ, 
жасөспірімдер арасында 
тегін үйірмелер мәселесіне 
қатысты мүдделі сала лық 
құрылымдарды жұмыл-
дыра отырып, бағдар ла-
маның тиімді іске асуына 

орай ұсыныстар енгізуді 
жүктеді.

Отырыста қаралған 
тағы бір мәселе – кіші 
және орта кәсіпкерлікті 
да мытуға бөлінген қа-
ражат тың тиімді пай дала-
нылуы. Облыстық кә сіп-
керлік және өнеркәсіп 
бас қармасының басшысы 
Мұса Қалдарбеков 2021 
жылы жеке кәсіпкерлікті 
қол дау мақсатында респуб-
ликалық және облыстық 
бюд жеттен 6 млрд 400 млн 
теңге бөлінгенін, мұ нан 
бөлек, мемлекеттік грант-
тар беруде облыстың жаңа-
шыл болып танылған 68 
жобасы қолдау тапқанын 
жеткізді. 

Жалпы бөлінген қара-
жат аясында өңірдің 2 342 
кәсіпкерлік субъектісі 33 
млрд 437 млн теңге жеңіл-
детілген несие түрін де 
қар жылай қолдау тапты. 
Нәти жесінде жаңадан 817 
кәсіпкерлік субъектісі 
ашы  лып, шағын және орта 
кәсіп керлікте жұмыспен 
қам тылғандардың саны 
1110 адаммен толықты. 
Сон дай-ақ қосымша 
21,3 млрд теңгенің өнімі 
өндірілді. 

ЕКІ МӘСЕЛЕ ҚАРАЛДЫ
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Сондықтан, біздің аймақ 
су шығыны көп, инженерлік 
жүйеге келтірілген суарма-
лы күріш егісіне бейімделген, 
мелиоративтік жүйелер мен 
құрылыстарды ұстап тұруға 
мәжбүрміз және олардың тех
никалық жағдайына ті келей 
тәуелді екендігіміз бар шаңызға 
мәлім.

Өңірдің  тағы бір ерек
шелігі, еліміздегі күріштің 
90 па йызын біздің аймақ 
өндіретін болғандықтан, ре-
спублика бойынша суармалы 
судың 30 пайыздан астамын 
тұтынамыз.

Су тапшылығы жағдайында 
суды көп тұтынатын дақыл
дардың көлемін азайту мен 
су үнемдеу технологияларын 
енгізу қажет екенін түсінеміз.

Алайда, күріш өсіру 
экологиялық маңызға ие және 
күріштік алқаптарды суға бас
тыру арқылы топырақтың 
тұздануын төмендетуге мүм
кіндік береді. Сол себепті, 
күріш егілмей қатты тұздалған 
топырақта басқа дақылдардың 
өсуі қиын. 

Осыған байланысты, күріш 
егісінің көлемін күрт азайтуға 
болмайтындығын және оған су 
үнемдейтін тамшылатып неме-
се жаңбырлатып суаратын тех-

нологияларды қолдану мүмкін 
еместігін де ескеру керек. 

Дегенмен, облыста ауыспа-
лы егіс тәртібін қатаң сақтай 
отырып, күріш дақылының 
көлемін кезеңкезеңімен 7580 
мың гектарға тұрақтандыру 
бойынша жұмыстарды атқа
рудамыз.

Соңғы екі жылда күріш 
егісінің көлемі 11 мың гектарға 
қысқартылып, (2021 жылы – 
5,9 мың га, 2022 жылы – 5,2 
мың га) ағымдағы жылы 78,2 
мың гектарға орналастырыл-
ды.

2013 жылдан бері шаруа
шылық құрылымдары 60 мың 
гектар жерге лазерлік агре-
гатпен тегістеу жұмыстарын 
жүргізіп, 34 пайыз егістік жер-
лер тегістелді. 

Сонымен бірге, облыста 
күріштіктен басқа 607 гек-
тар жерге тамшылатып және 
жаңбырлатып суару әдісі 
қолданылса, 2025 жылға дейін 
17,2 мың гектар жерге ылғал 
үнемдеу әдісін қолдану жос
парлануда.

Алайда, Қызылорда об-
лысында суару жүйелерінің 
қанағаттанғысыз жағдайына 
байланысты, жыл сайынғы 
артық су шығыны шамамен 2 
млрд м3 құрайды. Бұл – респуб
лика бойынша жыл сайынғы су 
шығынының тең  жартысы.

(Слайд 1)
Атап өту керек, респуб

ликаның барлық суарма-
лы суының 97%ын тұты
натын оңтүстік өңірлерде 
халықаралық қаржы институт
тарының қаражаты есебінен 
318,9 мың гектар жерде су-
ландыру жүйелерін қайта 
жаңғырту жұмыстары атқа
рылып жатса, соның ішінде 
Қызылорда облысының үлесі 
небары 15,1 мың гектар ғана, 
немесе 4,7 % құрайды. 

Көріп отырғандарыңыздай, 
су шығыны көп болып табы-
латын біздің облыста ең аз 
жұмыс жасалуда. 

(Слайд 2)
Облыста суармалы жер

лерді қалпына келтіру және 
айналымға қосу бойынша 161 
млрд  теңгеге 3 (үш) жоба 
әзірленген. Олар: пайдаланыл-
май тұрған 29 мың гектар су-
армалы жерлерді айналымға 
қосу және 158 мың гектар 
суармалы егістіктегі иррига-
ция және дренаж жүйелерін 
жетілдіру жобалары. (ПУИД
2, ПУИД3) (ПУИД проект 
по усовершенствованию ирри-
гационных и дренажных сис
тем).

Осы жобалар бойынша су 
шаруашылығы нысандарын 
құжаттандыруға облыстық 

бюд жеттен 20172020 жылдар 
аралығында 1 млрд теңгеден 
астам қаржы жұмсалды. 

Соның ішінде, 2019 жыл-
дан бастап тек, ПУИД2 жо-
басы іске асырылып жатса, 
29 мың  гектар  суармалы 
жерлерді айналымға қосу 
мен  ПУИД3 жобаларын қар
жыландыру мәселесі ше шімін 
таппай келеді. 

Бұл жобалар жүзеге 
асырылған жағдайда, инже
нерлік жүйеге келтірілген 
суармалы жерлердің 80%ы 
қалпына келтіріліп, өңірдің 
ауыл шаруашылығының дам
уы на өз септігін тигізетін бо-
лады.

Өткен жылы өңірдің батыс 
аймақтарында қуаңшылық бо-
лып, жайылымдық жерлердің 
құрғауына алып келіп, Арал 
ауданында төтенше жағдай 
жарияланғаны көпшілікке 
мәлім. 

(Слайд 3)
Қазіргі уақытта, Арал 

теңізінің жағдайы алаңдатуда. 
Аралға судың түсуі қалдық 
принципі бойынша жүзеге 
асырылады. Соңғы 12 жыл-
да Арал теңізінің суы 7 млрд 
 м3қа азайып кеткен (27 млрд 
 м3тен 20 млрд м3).

Теңіз өз жағасынан 1520 
метрге дейін тартылды. Өткен 
жылы Арал теңізіне келісілген 
су көлемінің тек 15,6%ы 
түсті. (ағымдағы жылы 16%ы 
ғана түсуде)

Осы орайда Арал теңізінің 
жағдайын сауықтыруға ерек-
ше назар аударуды және Сыр 
өңірінде суды бөлу мен есепке 
алуды автоматтандыруды, со-
нымен қатар суару жүйелерін 
қайта жаңғырту жөніндегі 
жобалардың жүзеге асыры-
луына ықпал етулеріңізді 
сұраймыз. 

Диқаншылыққа әбден 
ден  деп кірген іргедегі өзбек 
халқының төре тілегі: «Ары
ғыңнан су кетпесін» деген 
екен. Сол айтқандай, біз үшін 
Су – өмірлік тақырып болып 
тұр!

Құрметті депутаттар!
Сөзімді қорытындылай 

келе, Қызылорда облысының 
жоғарыда аталған өзекті мә
селелерін Парламенттік тың 
даудың қорытынды ұсы
нымдарына енгізуді сұраймыз.

Өзен суы – өлкенің нәр өзегі

Анықтама ретінде: 
1) Еуропа банкі –  77 мың га, оның ішінде Жамбыл облысы – 51,3 мың га, 

Түркістан облысы – 25,7 мың га.
2) Ислам банкі барлығы – 136,9 мың га, оның ішінде Алматы облысы 

– 35,4 мың га, Түркістан облысы – 101,5 мың га.
3) ПУИД-2 105,05 мың га, оның ішінде Алматы облысы – 12,48 мың га, 

Жамбыл – 15,17 мың га, Қызылорда – 15,1 мың га, Түркістан – 62,3 мың га.

Анықтама ретінде:
- 15 мың га. ПУИД-2 жобасы бойынша (9,3 млрд. теңге);
- 143 мың га. ПУИД-3 жобасы бойынша (138,3 млрд. теңге);
- 29 мың га. суармалы жерлерді айналымға қосу жобасы (13,4 млрд. 

теңге).

Анықтама ретінде: 2021 жылы Арал теңізіне түсетін 1,2  млрд.м3 
судың іс-жүзінде 199 млн. м3, 2022 жылы 1,3 млрд.м3 судың 200  млн. м3 
түсіп отыр.

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

1-бет

Облыстық инспекциялық топ 
ағымдағы жылдың 20 сәуір мен 18 
мамыр ара лығында ай мақтағы 198 
мемлекеттік мекемеге зерделеу 
жұмыстарын жүргізген. Зерделеу ба-
рысында Арал, Қазалы, Қармақшы, 
Шиелі, Жаңақорған ауданда-
рында 18 мекемеде кемшіліктер 
анықталып,  3і дер кезінде қалпына 
келтірілген. Бас қосуда облыстық 
мәдениет және спорт басқармасына 
қарасты мекемелерде мем лекеттік 
рәміздердің пайдаланылуы мен на-
сихатталу барысы туралы басқарма 
басшысы Руслан Рүстемов  хабар-
лама жасады.  Жалағаш  ауданының 
әкімі Асқарбек Есжанов пен Сыр-
дария ауданы әкімінің орынбасары 
Талғат Нұртазаев бейнебайланыс 
арқылы баяндады. Атқарылған 
шаралар мен кеткен кемшілік са-
раланды. Рәміздер орналасқан 
аймақ тәуліктің қараңғы мезгілінде 
жарықтандырылмаған, бас шы 
сының кабинетінде Мем лекеттік Ту 
орналасты рыл маған, Ту тұғырының 
түсі стандартқа сәйкес кел мейді, 
тіпті кейбір мекемеде тиісті 
құжаттардың жоқтығы айтылды. 
Әсіресе ескертулерге қарамастан 

заң бұзушылықтың қайталануы сөз 
болды.

Облыстық қоғамдық даму 
басқармасы зерделеу жұмыс тарын 
жүргізумен қатар, рә міздерді наси-
хаттау мен құрметтеуге бағытталған 
ісшараларға да тұрақты монито-
ринг жүргізіп келеді. 14 маусым 
аралығында  Мемлекеттік рәміздер 
күні мен Мемлекеттік рәміздердің 
қабылданғанына 30 жыл толуына 
орай облыс бо йынша барлығы 80ге 
жуық түрлі форматтағы ісшара ұйым
дастырылған. Оған 55 мыңнан астам 
адам қамтылып, 16 мыңнан астам 
Мемлекеттік Ту пайдаланылған. 
Респуб ли калық және жергілікті теле-
арналарда 22 сюжет, 38 материал 
жарияланып, 67 көрнекі үгітнасихат 
құралдары орналастырылыпты. 

Жиында облыстық қоғам дық 
даму басқар масының басшысы Мира 
Қазбекова мемлекеттік мекеме бас-
шыларына ұсыныс айтты. 

− Бірінші, қоғамның бар лық са-
лаларын қамти отырып, Мемлекеттік 
рәміздердің 30 жылдығына арналған 
ма ңыз ды ісшараларды жыл 
соңына дейін жоспарлау, сапалы 
ұйымдастыру қажет. Екін ші, барлық 
деңгейдегі мем лекеттік мекемелер 
мен кәсіпорындарда, елді ме кен

дерде, ірі сауда орталық тарында 
тақырыптық безен діру жұмыстарын 
жүргі зуді жалғастырып, қажет
тілігіне қарай жаңартқан жөн. 
Үшінші, мерейлі күн аясында қоғам 
тарапынан орынсыз сынға қалмай, 
әрбір бірін ші басшы күнделікті өзіне 
қарасты мекемелердегі мем ле кеттік 
рәміздердің жайкүйіне қадағалауды 
сұраймыз, − деді Мира Жомартқызы.

Шахмардан Байманов бас шыларға 
бірнеше тапсырма беріп, мемлекеттік 
рәміздерге құрметпен қарауға 
шақырды. 

− Мемлекеттік рәміздерге құрмет 
көрсетуді барша азамат қасиетті боры-
шы ретінде ұғынуы тиіс. Сондықтан, 
бұл бағыттағы жұмыстарға аса мән 
беріңіздер. Мемле кеттік рәміздердің 
30 жыл дығы аясындағы ісшара лар
дың мазмұны мен өткізілу формат-
тарын жаңа және жалпыхалықтық 
бағыт тарда қарастырған жөн. Халқы
мыздың рухын, ұлттық салтсанасын, 
қаһармандығы мен даналығын 
бейнелейтін ерекше құнды 
белгілерді құрметтеуге, насихаттауға 
шақырамын. Мемлекеттік рәміздерге 
деген құрметіміз шексіз, қолданылуы 
да дұрыс болсын! − деп  жиынды 
қорытындылады.

Құрмет пен қызмет 
қатар жүруі тиіс

Еңбек ұжымымен 
кездесті

Кездесуде БАҚ өкіл
дерінің түйткілді мәселелері 

сөз болды. Ұжым атынан 
сөз алған бас директордың 
бірінші орын басары Марат 
Аралбаев журналистердің 
әлеу мет тік мәртебесі,  тағы 
басқа мәселелерді ортаға 
 салды.

Светлана Кеңесқызы 
өті ніштерді министрлікте 
өтетін  жиындарда көте
ретінін айтты. Кездесуде  
ұжымда белсенді еңбек 
етіп жүрген сайт әкімшісі 
Бақыт жан Салмырза мен 
серіктестік қызметкері Гүл
нар Садақбаева «Еңбек даң
қы»  төсбелгісімен марапат-
талды. 

«СБ» ақпарат

1-бет

– Қазіргі күндері  бұ қара лық 
ақпарат құралдарында, әлеу 
меттік желі беттерінде мекеме 
жұмысына байланыс ты көп сын 
айтылып жатады. Тұрғындар та-
рапынан  ауызсу сапасы, оның 
тұрақты берілу жағдайы және 
өзге де мәселелерге қатысты көңіл 
толмаушылық бар. Әрине, меке-
меде қордаланған мә се лелердің 
де бар екенін білеміз. Түрлі се-
бептермен берешегі көбейіп, оны 
шешу жолдары күрделене түсті. 
Осының салдарынан халыққа 
қызмет көрсету сапасы өте төмен 
деңгейге түсті. Жиын барысында 
сол түйткілдерді шешу жолда-
ры қарастырылады, – деді облыс 
әкімінің орынбасары.

«Қызылорда су жүйесі» мем
лекеттік коммуналдық кәсіп
орны ның басшысы Тал ғат Құл
мағанбетовтің ай т уынша, мекемеге 
қарас ты 974 шақырым ауызсу, 456 
шақырым кәріз су құбырлары бар. 
Кәсіпорын арқылы тара тылған 
су көлемі кейінгі үш жылда 24 
пайызға өскені байқалды. Атап 
айтқанда, 2020 жылы қаңтар
мамыр айлары аралығында 5186 
мың текше метр болса, биыл ол 
аталған уақытта 6178 мың текше 
метрді құрап отыр. Тұтынушылар 
саны екі жыл бұрын 75212 болса, 
ол биыл 83747 тұтынушыға жет-
кен. Осылайша тұтынушылар саны 
8535ке көбейді.

– Кәсіпорын 2020 жыл
дың алғашқы бес айында 
тұтынушыларға 473 млн теңгеге 
қызмет көрсетсе, одан 337 млн 
(71 %) теңгені құрады. 2022 жылы 
617 млн теңгеге қызмет жасал-
са, тұтынушылар оның 512 млн 

теңгесін (83 %) төледі. Алдыңғы 
жылдармен салыстырғанда қара
жаттың түсім көлемі 51 пайызға 
көбейген. Қазір тәулігіне  8082 
мың текше метр ауыз су таратылу-
да. Ол жаз айларында 100105 мың 
текше метрге дейін жетсе, қыс 
мезгілінде 38 мың текше метр
ге жетеді. Облыс орталығында 
тұратын 300 мың адам мен 4120 
заңды тұлға су тұтыну нормасы-
на сәйкес есептесек, тәулігіне 70 
мың текше метр су қажеттілігі 
шығады. Сонда мекеме тәулігіне 
3035 мың текше метр суды 
артығымен қамтамасыз етіп 
келеді, – деді кәсіпорын басшысы.

Жиын барысында облыс 
әкімінің орынбасары сала ма-
мандарынан ауызсудың са-
пасын арттыру, су қысымын 
арттыру, берешектерді өтеу 
секілді мәселелерді жанжақты 
талқылады. 

Кәсіпорын басындағы қиын
дықтарға байланысты оны 
шешу мақсатында облыс бас
шылығы тарапынан тиісті қол
дау көрсетілмек. Десе де ме-
кеме басшылығы тарапынан 
қор даланған қарыздарды жою 
бағытында нақты жұмыстар жа-
сау міндеті тұр.

– Ең басты міндет – халыққа 
сапалы қызмет көрсету. Ауызсуды 
тәулік бойына тиісті қысыммен 
беруге назар аударылуы тиіс. 
Бұл бағытта нақты ісшаралар 
қолға алынғаны жөн. Мекеменің 
қаржылық жағдайы ай сайын 
басты назарда ұсталуы қажет, – 
деді облыс әкімінің орынбасары 
 жиынды түйіндеп.

«Қызылорда 
су жүйесі»:

Кеше қалалық мәслихатта облыс әкімінің орынбасары 
Мархабат Жайымбетовтің төрағалығымен «Қызылорда су 
жүйесі» мекемесінің жағдайына байланысты арнайы жиналыс 
өтті. 

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

тұтынушыға керегі –
сапалы қызмет

«Қазақстандық 
салалық мәдениет, 
спорт, туризм 
және ақпарат 
қызметкерлерінің 
кәсіптік одағы» 
қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы Светлана 
Иманқұлова мен 
аталған ұйымның 
облыстық филиалы 
жетекшісі Раушан 
Үмбетова  «Сыр 
медиа» серіктестігінің 
ұжымымен кездесті.
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Жалағаш аудан
дық ден саулық сала
сын отыз жылдан астам 
уақыт басқарған Сақы 
Ұзақ байұлы зей нет
керлік демалысқа шық
қаннан кейін де  осы 
саладан қол үзбей, жас 
маман дарға ұстаздық 
ете жүріп, қоғамдық 
не  гізде ат қа рылатын 
көп теген жұмыс тар ға 
жетекші болды. Ай
талық, денсаулық сала
сы бойынша аудан дық 
арда герлер ұйы мының 
басшысы, об лыстық 
ардагерлер ұйы  мы
ның пленум мү шесі 
ретінде медицина са
ласы қызмет кер лерінің 

мәртебесін көтеріп, абыройбеделін қалып тас тыруға аянбай 
үлес қосты. 

Алматы медицина инс титутының  санитария  бө лімін 1957 
жылы бітір ген жас маман алғашқы еңбек жолын Жалағаш 
ауданындағы СЭС мекемесіне дәрігер болудан бастайды. Ал 
1963 жылы аудандық ауруханаға бас дәрігер болып, осы қызметті 
35 жылдан аса атқарған. Сол студент кезінде  жұбайы Зағира 
апамызбен танысып, көп ұзамай шаңырақ көтереді. Екеуі де 
денсаулық саласының маманы, антына адал, ақ желеңдеріне дақ 
түсірмей, абыроймен қызмет ете білді. Осы тұста айта кететін 
бір жайт, олар қызметке келгенде аудандық ауруханада бірдебір 
қазақ дәрігер немесе медбике болмаған, бәрі өзге ұлт өкілдері 
еді. Демек Сақы Ұзақбайұлы аудандық аурухана тарихындағы 
алғашқы қазақ дәрігер болды. 

Бас дәрігер Сақы Ұзақбайұлының терең білімі мен табан
ды еңбегінің нәтижесінде ол басқарған жылдары аудандық 
денсаулық саласының қызмет көрсету сапасы жоғары 
деңгейге көтеріліп, білікті дәрігерлер шоғыры қалыптасқан. 
Атап айтқанда, А.Балмаханов, М.Жаппасбаев, Т.Головатая, 
Ш.Дүйсекбаев, Е.Құр манбаев сынды дәрігерлерден бастап, 
Н.Оразов, Б.Құрманбаев, Ж.Бекішев, Х.Кәметов, А.Бектасов, 
Т.Жүсіпов, Ш.Әлібаев, Р.Смағұлов, Қ.Камалов, Ө.Аханаев, 
С.Сейтенов, Ж.Ыдырысов, Б.Мақтабаев, И.Нұр маханов, 
М.Нұрсейітов, Б.Іздібаев, Р.Садықов, М.Жұма ділдаев, Б.Пір
маханов, О.Аханов сияқты мықты мамандардың дені әлі күнге 
дейін халықтың саулығы үшін ақылкеңесі мен істәжірибелерін 
аянып қалмайды. 

Антына адал дәрігер Сақы Қалыбаев туралы сала ардагері,  
«Құрмет белгісі» орденінің иегері, Денсаулық сақтау ісінің үздігі 
Тұрғанбай Маханов өз естелігінде былайша пікір білдірген екен:

«Мені алғаш жұмысқа қабыл даған, бірінші ұстазым – осы 
кісі. Ол кісіні көрген сәттеақ жүзі жылы, жан дүниесі жарқын, 
жүрегі жұмсақ, қайырымды, парасатты азаматтың алдын
да отырғанымды сезіндім. Олай дейтінім, барған бетте маған 
жұмыс орнымды, уақытша тұратын үйімді өзі көрсетіп, жала
қыма дейін алдыма жа йып салды. Көп басшылардың жас маман
ды бұлай қабылдауы сиректеу кездесетін жағдай... 

Сәкең – жаратылысы, жан дүниесі ерекше адам. Ол кісі, шын 
мәнінде, әріптестеріне де, ағайынтуысқа да бірдей жылы жүре
гімен, жібек мінезімен, ықыласты мейірімімен қарай тын. Ол өзін 
де өзгеге сыйлата білді. Бәлкім, бұл ол кісінің тектілігі болар».

Білікті басшы, іскер ұйым дас тырушы Сақы Ұзақ байұлы 
19661970 жылдар аралығында Қызылорда медициналық 
училищесінің Жала ғаш ауданындағы филиалын ашып, жүздеген 
мамандардың меди циналық білім алуына қолдау танытқан екен. 
Бұл сөзімізді ол кісінің жұбайы Зағира Сейтенова апамыздың 
қолындағы архив деректері айғақтайды. Ал, осы жылдары 
медициналық мамандық алған О.Байкемелова, Р.Боранбаева, 
К.Тәшенова, Л.Достиярова, Р.Қыс таубаева, С.Қонысова, 
Л.Пак сынды мамандар өңірдің денсаулық саласында зейнет
ке шыққанша еңбек еткен. Солардың бірі – Жалағаш аудандық 
орталық ауруханасында қырық жылдан аса аға медбике 
қызметін атқарып, халықтың құрметіне бөленген білікті маман 
Лилия Пак. Ол өзі еңбек еткен уақытта  айналасындағы  жас 
мамандарға ақылкеңесін айтып, адам өмірі үшін жауапты са
лада адал қызмет етуге баулыды. Жалағаш аудандық орталық 
ауруханасындағы ұзақ жылғы абыройлы қызметімен талай 
жанның дертіне араша болған анестезиологдәрігер Ақназар 
Бек тасовты білмейтіндер кемдекем шығар. Айтпағымыз, осы 
кісінің жұбайы Қанымкүл Шаханова да сол 19661970 жылы 
бас дәрігер С.Қалыбаевтың ықпалымен ашыл ған  Қызылорда 
медициналық учили щесінің филиалында оқып, «медицина 
сестрасы» мамандығын алған екен. Осы мамандығы бойын
ша ол аудандық аурухана қабырғасында үздіксіз еңбек етіп, 
зейнеткерлік демалысқа шықты.

Тағы бір айта кетерлігі, ол уақытта партия ұйымының тап
сырмасымен,  барлық мекеме басшыларына өз міндетінен 
бөлек қоғамдық жұмыстар да жүктелетін. Соның бір көрінісі, 
құрамында білікті мамандары бар, дәрідәрмекпен жабдықталған 
медициналық бригада егінмал шаруашылығы бағытында 
Қарақұм, Қызылқұм және Қараөзек бойында қоныстанған 
жұмысшыларға тұрақты қызмет көрсететін. Осылайша ауылдық 
жерлерде медициналық қызметтің тапшылығын білген бас 
дәрігер Аққыр, Мәдениет, Бұқарбай батыр ауылдарынан мед
пункттер ашылуына ықпал етті.

Өткен жылы осы әулеттің келіні, қаламгер Зайра 
Қалиасқарқызының авторлығымен Қазақ ССРне еңбегі 
сіңген дәрігер С.Қалыбаевтың саналы өмір жолын баян ет
кен «Ғибратты ғұмыр» атты кітап жарыққа шықты. Онда бас 
дәрігердің замандастары, әріптестері және ағайынтуыс тарының 
ыстық ықыласқа толы  естеліктері жинақталған. 

Ғұмырының басым бөлігінде ат үстінде жүріп, іргелі саланы 
абыроймен басқарған Сақы Ұзақ байұлының қызметтегі келбеті 
ғана емес, қарапайым тіршіліктегі болмысының өзі көпке үлгі бо
латын. Отбасы, ағайын арасының ынтымағына, ұрпақ тәрбиесіне 
аса жауапкершілікпен қарайтын. Сондайақ, баубақша егіп, 
соның жемісін татуды өмірлік ұстанымына айналдырған. Жан 
серігі Зағира апайдың естелігіндегі мына сөздер де ол кісінің 
жайдары, жарқын келбетін көз алдыңа келтіреді:

«Кей кезде, кешке жарық өшіп қалғанда әдемі, қоңыр дау
ысымен ән салғанда үй іші кішігірім концерт залына айналар 
еді. Немерелеріне өлең оқытып, би билетіп, қылықтарына мәз 
болатын. Балаларын кішкен та йынан еңбекке баулыды. Білегін 
сыбанып, бақшада бір мезгіл еңбек ету ол үшін жан рахаты еді. 
Әсіресе, жолдастарымен көңілді демалыс ұйымдастырып, аңға 
шығып, құс, балық аулап, табиғат аясында тынығудан ерекше 
әсер алатын...»

Жоғарыда айтып өттік, адам баласының сүрген өмі рінің 
мағы насы – оның еткен еңбегі мен ізін жалғастыратын ұрпағы. 
Осы тұрғыдан келгенде, ол кісінің елге сіңірген  елеулі еңбегі 
ақталды десек болады. Сондайақ, ұрпақтары да әке жолын абы
роймен жалғап, әр салада жемісті қызмет етіп келеді. Бір сөзбен 
айтқанда, өз міндетін мінсіз атқара білген білікті дәрігердің 
бірегей болмысы жұртының жүрегінен өшпестей орын алды.

Дара 
болмысты 
дәрігер

Адам баласының кешкен ғұмыры оның елге ет-
кен қызметімен және тәрбиелеп өсірген ұрпағымен 
мағыналы деседі. Соның айғағы болар, өмірінің ең 
бір шуақты кезеңін халыққа адал қызмет етуге арнап, 
адамгершілік биік болмысымен абыройға бөленген 
Қазақ ССР-не еңбегі сіңген дәрігер, «Алтын дәрігер» 
құрметті атағының иегері, Жалағаш ауданының 
құрметті азаматы Сақы Қалыбаевтың есімі Сыр өңірі 
медицинасының тарихында алтын әріппен жазылып 
қалды.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Облыстық медициналық жедел 
жәрдем стансасының опера тивтік 
бөлім мең герушісі   Мария  Тобыл
баева ның айтуынша, тәу лігіне 
14001500дей ша қырту тү седі. 
Ал жеделрес п ираторлы вирусты 
инфек цияның өршуі, ауа райының 
қолай сыздығы кезінде 17001800 
шақыртуға дейін артады. Заң та
лабына сәйкес бұл қызмет түрі 4 
категория бойынша медициналық 
көмек көрсетеді. Осы салада 17 
жылдан бері қызмет ететін кардио
бригада дәрі гері Ақманат Матаева 
тұрғындардан түскен әр шақыртуға 
ерекше зейін қояды. Олардың 
барлығына  жауапкершілік таныта
тынын айтады. 

– Біз тек кардиобригада деп  
жүрек ауруларымен шектеліп 
отыр  маймыз. Мәселен, жолкөлік 
оқиғасы, ауыр жағдайдағы науқас
тарға алдымен біздің бригада
ны жібереді. Әлі күнге есімнен 
кетпейтін оқиғалар бар. Екі жылға 
созылған пандемия уақы тында 
үстіміздегі арнайы киіммен күннің 
аптап ыстығында қанша адамды 
ауруханаға жеткіздік. Біз апарғаннан 
кейін ол адамның жағдайын сұрай
мыз. Нау қастың қайтыс болғанын 
естігенде жүрегіміз ауыратын. 
Мұндай жағдайлар көп болды. 
Кейде тұрғындар кеш шақырады. 
Барғанда ол адамға еш шара істей 
алмайтынымызды білеміз. Ондай
да жақындары эмо цияға беріліп, 

өзімізге дүрсе қоятын кездер бола
ды. Қолдан кел геннің бәрін жасасақ 
та, ажалдан ара шалауға себепкер 
ғана екенімізді шақырушылар 
түсінсе екен, – дейді дәрігер.

Расымен біреуге жедел көмек 
керек болса, енді бірі жай ғана қан 
қысымын өлшетуге немесе дене 
қызуын түсіртуге қоңырау ша
латындар бар. Ал нағыз көмекке 
зәру адам мұндайда жедел жәрдем 
қызметкерін күтіп қалуы мүмкін. 
Сондықтан тұрғындар фельдшерді 
шұ ғыл қажет болғанда ғана 
шақыртуы тиіс. Жедел ісәрекетті, 
қатаң талап пен қатал тәртіпті бо
йына серік еткен фельдшер Нұрдос 
Мырзабековтың ең алғашқы ке
зекшілігі қуанышты жаңа лықпен 
басталыпты. 

– «Белкөл» кентінен «Ана мен 
бала» орталығына әкеле жатқан 
жүкті әйелдің толғағы күшейіп, 
жол үстінде босандыруға тура 
келді. Орыс ұлтынан екен. Тілге 
шорқақтау едім. Бар білгеніммен 
өзара түсінісіп, әйтеуір баланы 
дүниеге алып келдік. Қыстың 
ызғарлы күні болатын. Суыққа 
тоңдырмай, аманесен орталыққа 
жеткіздік. Бүгінде 34 баланың 
кіндік әкесі болып үлгердім, – дейді 
жас маман.

Шақырту түскен жер ге лез
де жеткізетін жүргі зушінің бұл 
қызметте жауап кершілігі ора
сан. Науқасты ауруханаға апа

ратын болса, оны фельдшермен 
бірге көтерісуге көмек беретін де 
жүргізушілер. «Қаладағы авто
көліктің көптігі шақыр туға барарда  
кедергі кел тіреді» дейді жүргізуші 
Самат  Жаппасбаев.

– Он жылдан аса жүр гізу ші
мін. Дәрігер мен фельд шердің жа
нында жүр ген діктен, медицина 
жағы нан біраз хабардармын. Сон
дықтан салаға деген ынтам мен 
қызығушылығым оянды. Фельдшер 
мамандығын оқып, арнайы диплом 
алдым. Әзірге штаттың бөлін беуіне 
байланысты ауыса алмай отырмын. 
Бірақ келешекте өзімді білікті ма
ман иесі ретінде көргім келеді, – 
дейді ол. 

Жалпы жедел жәрдемге шақыр
тулардың қайқай сысы алдымен 
диспет чер бөліміне келіп түседі. 
Ондағы мамандар нау қастың жай
күйіне қарай жергілікті брига даға 
нұсқау береді. Стансаның опе ра
тивті бөлімінің аға дәрігері Кеніш
күл Жеңсікбаеваның отыз жылға 
жуық тәжірибесі бар. Бұрын қала 
бойынша небәрі 2 оператор, 78 
бригада болатын. Қазір  заманауи 
техникамен жабдықталған база
да бір мезгілде бірнеше оператор 

арнайы бағдарлама арқылы брига
даларға бағыт тайды. Кейде бір 
сағатта 100 шақырту түсетін кездері 
оны бағыттап отыратын санаулы 
оператордың жұмысы қауырт бо
лып кетеді. Аға дәрігер бұл жердегі 
диспетчерлер әр минутқа жауап 
беретінін айтады. 

– Шақыртулардың көбі кешкі 
 алтыдан кейін кө бейіп, түнгі екіге 
дейін толастамайды. Бұл жерде 
отырған мамандар компьютер
ге түскен әр шақыртуға жауапты. 
Біздің жұмыс бүгінде бір жүйеге 
түсті. Мен осы залда отырған 
7 қа былдаушы оператор мен 3 
бағыттаушы диспетчер жұмысын 
қадағалаймын. Қала мен ауданға 
жауап беретін екі аға дәрігер 
кезекшілікте болады. Мысалы, 
бүгін ауданға жауаптымын, – дейді 
аға дәрігер.

Медицина саласының алдыңғы 
шебінде жүретін жедел жәрдем 
қызметкерлері әлі талай адамның 
жанынан табылып, көмек қолын 
соза беретіні анық. Облыстық 
медициналық жедел жәрдем станса 
қызметкерлерін кә сіби мереке мен 
құт тықтаймыз!

Әр шақырту артында 
адам тағдыры тұр

Жылдамдық пен тез шешім қабылдауды, кәсіби біліктілікті 
қажет ететін медицина саласының жедел жәрдем қызметінде 
жұмыс істеу екінің бірінің қолынан келмейді. Өйткені, өз ісіне 
мығым, төзімі болаттай берік, кейде өміріне төнген қауіпке 
де тәуекел ететін осы жандар. Күннің аптап ыстығына, алай-
дүлей боранына қарамастан түскен шақыртуға құстай ұшып 
барады. Сан түрлі сырқатқа дауа болып, алғашқы көмек 
көрсететін облыстық медициналық жедел жәрдем стансасында 
79 бригада жұмыс жасайды. Оның 29-ы емхана, қалған 50-і 
«103» тобында болса, ал қалада 23 бригада қызмет көрсетеді.

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

– Сәбит Бексейітұлы, кәсіби мерекелеріңіз 
құтты болсын! 

– Рахмет!
– Осы сәрсенбіде мере келік салтанат-

ты кеш өтті. Дәрігерлер бір сәт ақ халатты 
сахналық киімге ауыстырып ән де айтты, би 
де биледі. Көрермен ерекше ықылас таныт-
ты. Ал осыдан тура бір жыл бұрын өзіңізбен 
құрылған сұхбат жаһанды жайлаған жұқ-
палы індет туралы болып еді. Сонда медици-
на қызметкерлерінің жан кеш ті еңбегі, оларға 
деген елдің құрметі айқын сезіліп жатқан сәт 
болатын. Сол ықылас қазір  қалай? 

– Әрине, әлемді жай лаған жұқпалы індет 
ден саулықтың қадірін, онан қалса бірлік пен 
ынтымақ, қайырымдылықтың парқын таразы
лап берді. Кейінгі екі жыл уақыт медицина са
ласы үшін жеңіл болған жоқ. Көп дүние өзгерді. 
Өмір мен өлім арасындағы арпалысқа араша 
түскен дәрігерлер сөзсіз жанкештілік көрсетті. 
Үй көрмей, уақытпен санаспай жұмыс жасады. 
Сол қиын тұста жалпы адамзаттың дәрігерлерге 
деген оң көзқарасы қайта жанданғандай болды. 
Тіпті медицина қызметкерлерін «Бүгінгі күннің 
батырына» балады. Әндер шықты, жыр да ар
налды, көңілге жылу ұялатар дәрігерлер туралы 
фильмдер түсіріліп, бір марқайып қалғанымыз 
рас. Шынымды айтайын, медицина саласында 
жүрген жиырма жылда сала мамандарына деген 
бұдан асқан құрметті көрмедім. 

Дәрігерлерге алғыс айтатындар әрине, 
жеткілікті. Бірақ, әлеуметтік желіде әрқалай 
пікір білдіріп, көпті жетегіне ерткісі келетіндер 
де бар. Дегенмен пандемия уақыты дәрігерлерді 
барша адамзаттың бір көзқараста құрметтеуіне 
алып келді десем, артық айтқандық емес. 
Әсіресе қауіпті індеттің салдарынан күшей
тілген ре жимде қызметтік міндетін асқан 
жауапкершілікпен орындаған дәрігерлер 
еңбегі еленіп, аталған инфекцияға шалдық қан
дарға шипа із деген ақ халаттылар қоғам үшін 
маңызды, әрі абыройлы екені сол сәтте тағы бір 
мәрте айқындалғандай.

Құрметтің көрсетілуі сонша лықты, тіпті 
көшедегі кейбір автокөліктер «Дәрі герлерге 
мың алғыс» деген жазулар қойып, көше бойла
рына суреттері ілінді. Мем лекет тарапынан дер 
кезінде көмек көрсетілді. Денсаулық сақтау са
ласы тығырыққа тірелгенде Мемлекет  басшысы 
ҚасымЖомарт Кемелұлы Тоқаев халықтың 
амандығы үшін батыл шешім қабылдады. 
Жұқпалы індетпен бетпебет жүрген медици
на қызметкерлерінің табысы еселеніп, өмірлік 
қауіпсіздігі қорғалды. Қысқасы, жүйеде үлкен 
сілкініс жасалды.

Емдеу ұйымдары ИВЛ аппараттармен 
 то лық ты. Қазіргі таңда ай мақта құралжаб
дық тар жет кі  лік ті. Атап айтқанда, өткен 
жылы 1,1 мил лиард теңгеге медициналық құ
ралжабдықтар алынды. Мате риалдықтех
ни ка  лық база жаңарды. Жақында Қазалы 
теміржол ауруханасында МРТ орталығы ашыл
ды. Аппараттардың толы  ғуының арқасында 
диаг нозды дәл қою, науқастарды айық тыру 
жеңілдеп келеді. Өздеріңізге белгілі, корона
вирус індеті жыл басында қатты күшейгенімен 
(Омикрон штамына байланысты), қазіргі күні 
бәсеңдегені баршаға мәлім. Мұның барлығы – 
індетке қарсы екпе алып, ұжымдық иммунитет 
қалыптастырудың арқасы. 

– Шын мәнінде, корона вирус тың тара-
луы неден тежелді деп ойлайсыз? 

– Тарихқа көз жүгіртсек, бұрын болған пан
демиялар уақыты шамамен екі жылға созылып, 
әр жүз жылда бір қайталанып отырған.

Коронавирусты жеңген вакцина ма, әлде 

барлық халықтың ауырып шығып пайда болған 
табиғи иммунитеттен ба, қазір көзі ашық ма
мандар арасында бұл қызу талқылануда. Ал сол 
толқынтолқынмен келген вирустық инфекция
мен күрескен дәрі герлердің жанкешті еңбегі 
тек қана мәселе туындағанда емес, әрдайым 
бағаланып қалса деген ойдамын.

Қазір технология заманы, адамның еңбегін 
әлеу меттік желі арқылы көріп бағалайтын дең
гейге жет тік. Қараңызшы, өткенде барлығымыз 
куә болған 8қабаттан құлағалы тұрған бала
ны құтқарған жерлесіміз қандай қошеметке 
ие болды. Ал осындай адамдарға өмір сый
лап жатқан қаншама дәрігерлеріміз бар. Бұл 
тұста айтқым келгені, дәрігерлердің табанды 
еңбегін тек қана пандемия кезеңімен сараламай, 
әрдайым өз бағасын беріп отыруға, құрметтеуге 
шақырамын. 

Кеше ғана кезекті бір дәрігерлердің қуана 
бөліскен жағдайына куә болдым. Бір қолы мен 
аяғы істемей, тілі күрмеліп, көзі көрмей келген 
науқасқа дәрігерлердің дер кезінде «инсульт» 
диагнозын қойып, сол уақытылы қойылған 
диагноздың ар қасында мидағы тамырда тромб 
анықталып, оны сол мезетте алып тастаудың 
нәтижесінде операция столы үстінде қимылсыз 
қалған қол мен аяқтың қалпына келуі, көздің 
қайта көруі, батырлық емей немене?! Ол 
адамның аз уақытта қалыпты өмірге ораларына 
еш күмән жоқ. 

Кейде «Жүз қадам» деген әңгіме ойыма ора
лады. Адам тоқсан тоғыз қадам жерден құрғақ 
өтіп, бір қадам жерден лай басып кетсе, ол неге 
лай басып келген дейді. Сондықтан мен бұл 
жерде, бір ғана көргенді емес, жылдар бойғы 
еңбекті бағалауға шақырар едім.

– Сөзіңіз орынды. Медицинаны қолдау 
қан ша лықты пәрменді деп есептейсіз?

– Мен медицина саласына шамамен 
еліміз тәуел сіздік алған жылдары келдім. Сол 
студенттік шақ, онан кейін жұмыс бастаған 
тоқсаныншы жылдардың соңы да оңай кезең 
емес еді. Дегенмен, еліміздің медицина сала
сындағы көп теген жетістіктеріне куә болып 
жүрміз.  Қарыштап кардиохирургия, нейрохи
рургия салалары дамуда, оған қосымша жа
санды ұрықтандыру, орфандық ауруларда 
дәрілермен қам тамасыз ету жақсарды. 

Медицина қызметкерлері жұ мысының 
қаншалықты ауыр және жауапты екені мәлім. 
Олар үнемі білімді толықтыруды, интеллектуал
ды және физикалық күшті қажет етеді. Ол үшін 

алысжақын шетелдерде білім жетілдіруге 
қосымша қа ра жат қажет. Бұл тұста мемлекет 
тарапынан көр сетіліп жатқан қолдаулар аз емес. 
Дәрігерлердің ше телде тәжірибе алмасу жұмыс
тары ширап келеді. Өткен жылы Түркия Рес
публикасында 7, Біріккен Араб Әмірліктерінде 
14 бас дәрігер және олар дың орынбасарлары 
тағы лымдамадан өтті. 17 меди ци налық ұйым 
аккре диттеуден өтіп, сапа стандартына сай 
деп танылды. Сол себепті емдеу ұйымдарымыз 
талапқа сай, дәрігерлеріміздің білімі мен 
тәжірибесі ұштасқан деп айтуға болады. 

Бүгінде Сыр меди цина сының абыройы 
жақсы. Тұрғындардың денсаулық деңгейі 
жоғарылап, дәрі герлер күрделі оталар жасау
да біліктілік танытып жүр. Бұрын шетелдерде 
немесе НұрСұлтан мен Алматы қалаларында 
жасалатын күрделі оталар өз дәрігерлеріміздің 
шеберлігімен сәтті жүзеге асуда.

Облыс басшысының қол   дауы, салаға бөлініп 
отыр   ған қаржылан дыру өңір де денсаулық 
сақтау сала   сында айрықша ілгері леуге жол 
ашты. Ал, аймақ тың ақ халатты абзал жандары 
болса, тұрғындарға сапалы медициналық көмек 
көрсетуге өздерінің білімі мен мүмкіндіктерін 
аянбай жұмсауда. 

– Маман тапшылығы қалай шешіліп 
 жатыр?  

– Кейбір мамандар бо йынша жетіспеушілік 
қазір қай салада да бар. Әйтсе де, дәрігерлер та
рапынан тапшылық болмау үшін біздің аймақта 
қарқынды жұмыс жасалуда. Сұранысқа ие 
«жалпы медицина» мамандығы бойынша ма
мандар даярлауға  облыс әкімінің 127 гранты 
бөлінді. Сонымен қатар өткен жылы 84 дәрігер 
жұмысқа қабылданды. Қазір бұл мамандар 
халыққа қызмет көрсетіп, елдің алғы сын алып 
жүр.

Ал маманға жағдай жасау, ол – енді үлкен 
мәселе. Мемлекет басшысының тапсырма
сы елдің денсаулық сақтау жүйесін жаңа дең
гейге көтеруге мұрындық болып отыр. Жаңа 
Қазақстан конкурентті жүйелерден тұруы керек, 
соның бірі – медицина саласы. Жақында өткен 
референдум халқы мызға біраз күшжігер сыйла
ды деп ойлаймын. Ең бастысы, сенім арта түсті. 
Қор ашылып, сирек кездесетін ауруларды емдеу
ге қаражат мәселесі оңынан шешілді. Медицина 
қызметкерлері үшін бұл – үлкен қуаныш.

– Кәсіби мерекеде қан дай тілек қосасыз?
– Мереке қарсаңында халық алғысын жол

дап, денсаулығы дұрысталған жандар, дүние 
есігін ашып жатқан нәрестелер туралы, аурудың 
алдын алған жағдайларды еске алып, баспа бол
сын, әлеуметтік желі болсын лебіздерін бөлісіп 
жатыр. Кәсіби мереке тек салтанат құрып, 
той тойлау емес. Бір жылға баға беріп, алдағы 
мақсатты пысықтай түсетін жауапкершілігі 
бар. Бүкіл әлем бастан өткізген пандемия 
халықтың дәрі гер лерге көзқарасын өзгертті, 
медицинаға құлақ асатын болды. Қиын
дықтарға қарамастан осы мамандықты таңдаған 
әрбір қызметкер халықтан қолдау күтеді және 
ол керек. Ал осы жолда барша әріптестеріме, 
ардагерлерге абырой тілеймін. Баға жетпес 
қазынаны қызғыштай қорып жүрген Сіздердің 
еңбектеріңіз қашанда мәртебелі. Еліміздің, 
оның ішінде Сыр дәрігерлерінің мерейі үстем 
болсын деп тілеймін. Осы сәтті пайдалана 
отырып, БАҚ өкілдерін санаулы күнде келетін 
кәсіби мерекелерімен де құттықтаймын.

– Рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын!

Сұхбаттасқан 
Қуат ШАРАБИДИНОВ, 

«Сыр бойы»

«Дәрігер еңбегі өтпелі құбылыспен 
ғана еленбеуі керек»

Сәбит Пазылов, облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы: 

Ертең – Медицина қызметкері күні
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Дегенмен, аталарымыздан қал
ған руханиархитектуралық мұра
ға тікелей ұрпақтарының да қам
қорлық жасағаны артық болмас. 
Қолқа салып келген азаматтың ба
басын іздегені, «ескерткішіне еге 
боламыз» дегені жақсы бастама 
екен деп түйдім де, қолдағы бар 
де ректі бөлісуді жөн көрдім. 

Қазалы аудандық мәдениет бө
лімінде аталған ескерткіштің фото 
мен сипаттамасы төмендегідей 
бе рілген:

Қызылқұм өңірін мекендеген 
Сарыбай бай қаздырған құдық ма
ңындағы «Сарыбайқазған» мұна
расы – ХVІІІ ғасырда салынған 
архитектуралық ескерткiш. Сар
бұ лақ ауылының, Моншақ елді  
ме кенінен оңтүстік батыста 84 ша
қырым жерде орналасқан. Мұнара 
кеуіп қалған өзен арнасының, құм 
төбелердің арасында, қамкесектен 
өрілген. Дөңгелек тәріздес екі қа
батты күмбезі бар. Күмбез ма ңын
да кішігірім шеңбер пішінді алаң 
орналасқан. Мұнараның ішінде 
оның төбесіне дейін шығатын 
ай налмалы баспалдақ орналас
тырыл ған. 

Ерманұлы Сәндібек бір жазба
сында Сарыбай ұрпақтарының 
қа   тарынан ел билеген болыстар, 
ау зы дуалы билер мен әулиеәм
бие лер, палуандар шыққанын жа
зады. Сөзімізге тұздық болу үшін 
бірекі деректі келтірейік. Мә
се лен, Қозыбағар атамыз қазіргі 
Қа рақалпақстанның Шорахан 
ок  ругін 1900 жылдары билеген. 
Төрт күл уәләятының болысы бол
ған екен. 

Қозыбағар қайтыс болғаннан 
кейін баласы Құлым болыс бо
лады, кейбір деректерде елді 20 
жылдай басқарған дейді. Әділ
дігімен елге өте сыйлы басшы 
атаныпты.  

Досахмет Жұматайұлы есімді 
аза маттың қолындағы деректе 
«1900 жылдарға дейін Сарыбай 
ұр пағы Қозыбағар қазіргі Қарақал
пақстанның Төрткөл уәләятында 
болыс болып қызмет атқарғаны» 
айтылған. Жазбада одан әрі «ол 
уақытта тәртіп бойынша болыс
тың ауылына, әр рудан бірбір 
адамды отбасымен көшіріп ала
ды екен. Мысалы, Кедейден, 
Жән  тіннен, Сарыбайдан, Есім
нен, Мең ліктен, т.с. себебі, біреуі 
малын бағады, біреуі база рына 
шығады, біреуі қо нағын жай
ғас тырады т.с. жұ мыстарын іс
тейді. Сөйтіп Қозыбағар біраз 
жыл елге басшы болыпты. Бірде 
Жәнтін руынан барған жігіт 
ауырып қайтыс болады. Дәс
түр бойынша өлген жігіттің от
басын ауылына қайтарып жібе
ріп, орны на басқа адам алу 
керек екен. Алайда, Қозыбағар 
бұл дәстүрді ұстанбай, өлген 
жігіттің  әйелін өз қарамағына 
алып жүре береді. Бұл жағдайда 
сол рудың басшылары Оразбай 
мен Мәмбетқұл болысқа ха бар 
жібе реді. Өлген жігітіміздің от
басын қайтарыңыз десе, Қозбағар 
қай тармайды, жас жесірді өзінің 
құзырынан шығарғысы келмейді. 
Сонымен Оразбай мен Мәмбетқұл 
ашуға мініп, намысқа тырысып, 
қалай да Қозыбағарды өлтіруге 
бел байлайды. Болыстың әрекеті 
олар үшін қорлық болып көрінеді. 
Ашуға мініп, болыстың ел аралап 
шығатын уақытын күтеді. «Ертең 
Қозыбағар Қызылда отырған ел ді 
аралап шығады екен» деген ха бар 
келеді. Бұл хабарды есіткен Ораз
бай мен Мәмбетқұл Соққұлдың 
құмына келіп, жол тосады. Мақсат 
– Қозыбағардың басын алып, кек 
қайтару. Сол кезде болыстың жа 
нында жүретін жігіттердің бі реуі 

Ермекбай шалдың әкесі Есшан 
ата мыз екен. Болыстың жанын
да ғы 6 адамымен Соққұлдың құ
мында аңдып тұрған Мәмбетқұл 
Қо зыбағарды аттан аударып алып, 
мойнынан қысып жібермей тұрып 
Оразбайға «басын шап» дейді. 
Сол кезде Оразбай Мәмбетқұлға 
«қолың қоса шабылып кетеді 
ғой» депті. Мәмбетқұл «қол кетсе 
кетсін, шап басын» деп және 
қайталайды. Сөй тіп басты қия лап 
шауып, Қо зыбағарды өлтіреді. 
Өшіккен Ораз бай басын қиқа
ламақ болғанда Ес шан атамыз 
«өй, түккөрмегір, болды ғой, қой» 
деп қолын көтергенде, саусағын 
Оразбайдың қылышы жұлып 
түскен екен. Есшан шолақ деген 
сөз содан қалған дейді. Бірақ 
кейін жәнтіндер Есшан атамызға 
саусақтың құны есебінен бір қыз 
беріпті.

Енді әкесінің ор нында болыс 
болды делінген Қозы бағардың 
баласы Құлым ға келейік. Қозы
бағар өз қателік терінен, мен мен
дігі нен ажал құ шады, орнына 
болыс сайлау керек. Елдің билері 
мен игі жақсылары ойласады. 
Де  ген мен халық Қозы бағардың 
орны на баласы Құ лымды сай
лауды мақұл көреді. Құлым сай
ланатын болғасын ше шесіне келіп 
ойласады: 

– Апа, мені халық әкеңнің ор
нына болыс бол деп жатыр. Ке
ліссем қайтеді? – деген екен. 

Сонда шешесі:
– Шырағым Құлым, сен сол 

жұмысты қойсайшы. Әкең адам
нан өлді ғой, – деген екен. 

– Әкем адамнан өлсе, өзінің 
ісәрекетінен өлді ғой. Ал мені 
халық қаумалап қоймай тұр, үл
кенді аға десем, кішіні іні десем 
менде халықтың несі бар. Халық 
– құдайдың бір аты деген. Мені 
Құдай өзі қолдап отырған шығар, 
– деп болашақ болыс анасына 
жау ап беріпті. Сөйтіп, Құлым 
1916 жылға дейін болыс болған 
екен.   

Құлым болыс болып тұрған 
1911 доңыз жылы Құлқұдықта 
Айтқожа тегі Тұрабайдың асы 
болады. Осы асқа Төрткүлдің 
болысы Құлым да келіп қатысады. 
Бұл асқа Балқы Базар да келеді. 
Базар жырау асқа келе жатқанда 
түнде түс көреді. «Түсімде келі 
түйіп жатыр екенмін, аяғым 
жерге тимей тұр екен. Ертең аста 
жырлағанда, Құдай қаласа, бәй
гені өзім алады екенмін» деп өз 
түсін өзі жориды. Аста жырлап 
отырғанда Төрткүлдің болысы 
Құлым кіріп келеді. Сонда Базар 
жырау Құлым болыспен: 

– Берейін десем Құдайым,
Қас пенен көздің арасы.
Сәл жерлерден айырар
Жақсы мен жаман арасы.
Тұрабайға ас берді, 
Үш Есімбеттің баласы.
Көрінбей кеттіау, тозаңнан
Құлбұлақтың даласы.
Дәрежесіне қарашы, 
Үлгі алатындай іс болды,
Бәнданың болса санасы. 
Бүтін туған нар едің,
Тоғымбеттің Сарыбайы 
Алты аспанның данасы. 
Халыққа болған қамқоршы, 
Жел жағынан панасы. 
Сыйқұрметке бөленген, 
Ағайынның арасы. 
Айналайын, Құлымжан 
Саусаламат келдің бе? 
Төрткүлдің болыс баласы, – 

деп амандасады.  
Сонда Құлым қолын қалта

сына салып жіберіп, бір уыс ал
тын тең гені Базардың алдына тас
таған екен. 

Жасының үлкейген уақыты 

болса керек, Құлым Төрткүлде көп 
бөлмелі жай салдырады. Жұмыс
шыларына «жай салынып ішіне 
тұтатын, салатындарын барлығын 
бітіріп, маған хабарлаңдар, содан 
кейін үлкен той жасаймыз» деп 
тап сырма беріпті. Сөйтіп, жайды 
көтеріп болып тұтатындарын 
тұ тып, салатындарын салып 
Құлымға хабар береді. Бәрі тақ 
болды, тек тойды бастау қалды 
дейді. Сонда Құлым: «Тойды 
бастау үшін, әкем ді өлтірген 
Оразбай мен Мәм бет құлды 
шақырып қатыстыру керек, олар 
қатыспай болмайды» деп айтқан 
екен. Сонымен Бақа би бас таған 
игі жақсылардан бірнеше адамды 
Оразбай мен Мәмбетқұлға шақы
рушы етіп жібереді. Барған адам
дар Құлымның тойға шақыр
ғанын айтады. Әйтеуір, Оразбай 
мен Мәмбетқұл тойға келетін 
бо лады. Сонымен, Оразбай ала 
ай ғыр ға, Мәмбетқұл қара бураға 
кілем жауып, сауындық биелерін 
айдап, Құлымның тойына келген 
екен. «Ағайынның азары болса 
да, безері болмайды. Жақсыда кек 
бол мас, жаманда тек болмас» де
ген осы дейтін  дана шалдары мыз. 

Бұған қоса, Сәндібек Ерман
ұлы қолжазбасында да Сарыбай
лар ға қатысты қызықты дерек бар. 
Қолжазбада «Шөмекей тайпасы 
Аспанның Сарыбай руы Қызыл
құмды жайлаған ел, басқа қазақтар 
сияқты мал шаруашылығымен шұ
ғылданғаны» айтылады. Дерек бо
йынша Сарыбайдан Айдос, Мәм
бет, Тілеу деген үш бала туады. 
Мәм бет атадан тараған Ермұқым 
деген аруақты бақсы өткен. Ол 
қожалармен бірге зікір салып, ел
дегі науқас адамдарды емдеумен 
аты шыққан кісі екен. Оған дәлел 
Мағзаманнан тараған қожалар әу
леті аруақ шақырған кезде Сары
байдан шыққан Ермұқым деп мін
детті түрде шақырады. Ермұқым 
қайтыс болғаннан кейін Сары бай
лар оны пір тұтып, қиналған кезде 
сыйынып шақыратын болған. 

Бірде Қызылқұмда мұғалім бо
лып жүрген жігіт келіншегін ертіп 
аудан орталығы Қармақшыға ба
ра жатып адасып кетеді. Шөлде 
суы таусылып өлетін болған соң, 
аруақ шақыруға мәжбүр бо лады. 
«Ермұқым ата, сарт болып кет
песең көмектесші» деп еңіреп 
жылайды. Сол кезде аспан нан та
қиядай қара бұлт келіп та қырды 
суға толтырып тастайды. Ке лін
шегімен суға қанып жанжағына 
қараса басқа жерге бір тамшы 
жауын тамбаған, ыдыстарын суға 
толтырып алған жігіт амансау 
елге жетеді.

Аспанның Сарыбайының ұр
па  ғы Үсенбай баласы Орман па
луан болған кісі екен. 1883 жылы 
дүниеге келген Орман атамыз 
Қы зылқұмда Балжан деген жерде 
өмір сүрген. Ол «Сарыбайқазған» 
мұнарасына жақын маңда орна
ласқан. Өйткені, ізінен ерген ұр
пақтарына, ағайынтуыста рына 
сол мұнараны өсиет қылған дық
тан, Сарыбай бабасы ның қоныс
танған жерінен, мұнара сынан 
алыс қа кетпеген. Орман балуан 
1946 жылы «Қасқаның тауы» 
де ген жерде қарасақал руына 
ақылы түр де шегендеп құдық 
қаз  ған. Құ дықтың ұзындығы 40 
құлаш бо  лыпты. Арада жыл өт
кен соң құ дықтың суы азайып 
қалып қараса қалдар ашып бер 
деп өтінген. Құ дық қазып ше
гендегенде қу сексеуіл болма
ғандықтан, жас сек сеуілмен 
ше  гендепті. Сол сек сеуілден құ
дық тың түбі улы газға толып 
құдыққа түскенде уланып қайтыс 
болған. Орман палуанды құдықтан 

алып шығуға ешкім түспепті. Сол 
кезде көрші ауылға қоныстанған 
құрдасы әрі туысы Сақтаған деген 
атамыз құдыққа беліне арқан  
байлатып бір арқанды қолына 
ұстап басын төмен қарата түскен 
екен. Құдық түбінде Орман 
атамыз жүресінен жүзін құбылаға 
қаратып отырып қалыпты. Сол 
кезде оң қолына арқанды бай
лап, тартып алғаннан кейін Сақ
таған атамыз уланып, сыртқа 
шық қан соң талып қалыпты. Есін 
жиғаннан кейін адамдар Орман 
атамызды тартып шығарған. Па
луан атамыз құдықтың құбыла 
бетінде, төбенің басына 1947 
жылы жерленген. Бұл «Қасқаның 
тауы» бабасы Са рыбайдың қо
ныс танған жеріндегі мұнараға 
шамамен 90 шақырымдай жерде 
орналасқан. 

Әңгіме арқауы болып отырған 
Сарыбай атамыздың ататегіне 
бай ланысты бүгінгі ұрпақтардың 
кешегі өткен құймақұлақ қарттар
дан жазып алған өзіндік нұсқасы 
да бар. Біздіңше, Сарыбайдан 
тіке лей тарайтын ұрпақтарының 
тө менде ұсынып отырған 
нұсқасы басқаларға қарағанда 
дұрыс сияқ ты. Ол бойынша 
Шөмекейдің 4 баласының бірі 
Аспаннан – Есімбет, Бақты, 
Мамбет,  Андасейіт, Бақай, 
Қойт. Есімбеттен − Тоғымбет, 
Бұ  ғанай, Жәнтік. Тоғымбеттен − 
Тұрымбет. Тұрымбеттен − Айт
қожа, Айтқұл, Мәңілік, Қоңыр
тай, Төлес, Байқошқар. Осындағы 
Байқошқардан – Сарыбай, Са
тып алды, Андағұл. Біз әңгімелеп 
отырған Сарыбай Байқошқардың 
үлкен баласы және түп атасы 
Асан ның шөпшегі болып отыр. 
Сарыбайдың ұрпақтары өткенін 
түгендеп, өшкенін жанды рып, 
бабаларының мұрасын жинақ
тауда жанжақты еңбек етіп жүр. 
Тарихи ескерткіш уақыт пен біздің 
ұқыпсыздығымыздан қирап қалу 
алдында тұр. Аталған мұраны 
қор ғауға мемлекеттен бөлек 
ұрпақ тарының да атсалысқаны 
абзал. 

Сарыбай атамыздың өмірі мен 
қызметі жайлы қариялар әңгі
ме лерінен басқа ресми деректер 
та был  мады. Қазақ хандығы мен 
пат шалық Ресейдің саясидипло
ма тиялық қарымқатынасын су
рет  тейтін «Казахскорусские 
от но  шения в XVIXVIII веках: 
сбор  ник документов и мате
риалов» және осы кітаптың 
жалғасы са на латын 2томында 
да ол кісі жайында мәлімет 
кездеспеді. Ал ел ішінде сақ талған 
ауызекі әң гі ме лерде біз тілге 
тиек етіп отыр ған Сарыбайдың 
Шөмекей руының Аспан 
аталығынан тарай тыны, ауқатты 
адам болған соң малына құдық 
қаздырғаны және балаларының 
сол құдық жанына әкесіне мұнара 
тұрғызғаны нақты айтылады. Тағы 
екі адамның де регін келтірейік. 
Біріншісі – 1958 жылы 10 
қазанда туған, Кәукей ауылының 
тұрғыны, Сұлтанбайұлы 
Қаржаубай, екіншісі – 1953 
жылы 1 қаңтарда туған Исаұлы 
Көлдейбек. Қ.Сұлтанбайұлы: 
«Бала күніміз ден Аспанның 
Сарыбайының мұ нарасын көріп 
өстік. Бірінші атамыз құдық 
қаздырыпты. Оның игілігін осы 
төңіректі жайлаған алысжақын 
ағайынның бәрі көрді десек, 
артық емес. Ал мұнара – ол кісі 
қайтыс болған соң, ұрпақтарының 
көтерген ескерткіші. Сарыбай қаз
дырған құдыққа байланысты мұ
нара солай аталып кеткен. Менің 
атабабаларым да сол жерде қо
ныстанған. Ақбөпе есімді әжем 
әңгімешіл кісі еді, есте сақтау қа
білеті де күшті болатын. Сол кісі 
«анау Аспанның Сарыбайы деген 
атамыздың қаздырған құдығы, 
ана мұнара да соныкі» деп талай 
айт қаны жадымда. Мұнараның 
Са рыбайдыкі екеніне бұл жақта 
ешкім таласпайды. Бұрын да та
ласпаған. Мұнара Кәукейден 65 
шақырымдай жерде. Өзім ер тіп 
барып көрсетемін» дейді. Осын
дай деректі әңгімені бүгінде жасы 
70ке толып отырған К.Исаұлы 
да айтады: «біз 1950 жылдардан 
бері Қазалы ауданына қарасты 
АқтамҚарақыз деген жерді жай
ладық. Бізге жақын жерде «Сары
байқазған» деген құ дық болды. 
Бірсыпыра малымыз сол құдықтан 
суарылатын. Қасында мұнара 
да бар. Әкелеріміз «бұл Аспан 
руының атақты адамдарының 
бірі Сарыбай дегеннің қаздырған 
құдығы. Мұнара да сол кісінің 
аты мен аталады» дегенін жеткізді. 
Қызылқұмның осы маңайындағы 
елдің көбі кезінде Сарыбайдың 
құдығын пайдаланған. Содан аты 
қалған ғой» деп Көлдейбек аға
мыз әңгімесін бітірді.  

Кеңестік кезеңде көнеден келе 
жатқан көп нәрседен көз жазып 
қалғанымыз жасырын емес. Ата
ларымыз қалдырған мұраларға 
са лақ қарағанымыз да рас. Бүгінгі 
Тәуелсіздіктің арқасында көзден 
таса, көңілден ұмыт бола бастаған 
ата мұрасын қайта тү гендеп 
жатырмыз. Әсіресе, айда лада, мал 
жайылымының ара сында қалған 
ескерткіштерге де ген көзқарасты 
өзгертетін уақыт әлдеқашан жетті. 
Осы қи сын  мен айтқанда, Сарыбай 
баба мыз дай атақты тұлғаның бү
гінгі ауқатты ұрпақтары бабадан 
мұра болып қалған мұнараға ай
рықша қам қорлық танытар деген 
ойдамыз. 

Нұрлыбек МЫҢЖАС, 
тарих ғылымдарының 

кандидаты

«САРЫБАЙҚАЗҒАН» 
мұнарасының сыры

Біздің облысымызда 545 
тарихи және мәдени ескерткіш 
мемлекет қорғауына алынған. 
Оның ішінде 30 республикалық, 
257 жергілікті маңызы бар, ал 
258 ескерткіш алдын ала есепке 
алынған тарихи-мәдени мұра 
объектілер тізіміне енгізілген. 
Ескерткіштер өз кезегінде 
тарихи, археологиялық және 
монументальды, т.б. санаттарға 
бөлінеді. Бізді қызықтырған –
Қазалы ауданының Қызылқұм 
жағында орналасқан 
«Сарыбайқазған» мұнарасы. 
Атамыздың ұрпақтарының 
бірі маған келіп, «мұнара 
біздің бабамыз Сарыбайдыкі 
ме? Соны анықтап беруге 
көмектессеңіз» деп өтініш 
білдіргесін біршама іздендім. 
Сыр өңіріндегі жоғарыда атап 
өткеніміздей ескерткіштердің 
едәуір бөлігі мемлекет 
қорғауына алынған. Солай бола 
тұра айдалада қараусыз жатқан 
ескерткіштердің жағдайы күрт 
жақсарып кетті деуге әлі ерте. 
Мемлекеттің қолы барлық 
ескерткіштерге жете бермейді, 
оларды қалпына келтіру, 
абаттандыру жұмыстарына 
қыруар қаржы керек. Қазіргі 
таңда бұл бағытта жүйелі де 
ауқымды жұмыстар жүріп 
жатыр. Тарихи-мәдени 
ескерткіштерді қорғайтын 
арнайы мемлекеттік мекеме де 
бар. 

Әкем бірде тарихи кіта
бының екін ші туындысын 
бас паға беріп келгенін қуана 
айт қан бола тын. Жаңа кітап 
– ғалым ның жаңа туындысы 
емес, екінші жалғас кітабы 
еді.

Атабабаларымыздың 
қо   ныс    танған геогра фия
лық орын  дарынан, атақо
ныс   тар даната ме кен дерден 
үдере көшіп, еу  ро  азиялық, 
аме рика лық құр лық  тар да
ғы өңір лер де ме кен де гені 
әлем өрке ние тіндегі жал 
пы адамзатқа ортақ тари
хиэтно  ло гиялық, эт но гра
фия лық зерттеу де рек тері 
арқылы дәлел денуде. Адам
заттың мәңгілік мекені 
Жер планетасындағы жеті 
мил  лиардтан асқан халық
тың қазіргі дәуірдегі жеке 

ұлт, мем  лекет болып қалыптасуына дейінгі ғасырлар белесіндегі 
деректер арқылы талай оқиғаның сыры анықталады. Көрнекті 
зерттеушілердің нақты деректерге негізделген тың ғылыми
танымдық тұжырымдары арқылы ғана қазіргі танымал ұлттарды 
құраған жекелеген рулардыңұлыстардың атабаба бастаулары да 
айқындалады. 

Қазақ – әлем өркениетінің көпғасырлық тарихында антикалық 
дәуірлердегі скиф, сақмассагет, ғұн бірлестіктері мен кейінгі 
Түрік қағанаттары кезеңдерінде негізі қаланған байырғы ұлт 
екенін айтқан. Ғалым рулықұлыстық жүйедегі КетеБайсары 
ұлысы атабабаларының антикалық дәуірде Алтай атырабы мен 
Сібір өңірлерінде, сонымен бірге қазіргі Түркия Республикасы 
орналасқан географиялық кеңістікте өмір сүргенін жүйелі 
түрде зерттеген. Әлем өркениетіне, жалпытүркілік халықтарға 
мәлім тарихшы, әдебиетші, этнологэтнограф ғалымдардың 
дерекнамалық еңбектері арқылы қазақ руұлыстарының антикалық 
дәуірлердегі және кейінгі ғасырлардағы тарихына байланысты 
тың мәліметтерді де анықтаған. Тарихиэтнологиялық, 
этнографиялық зерттеулер аясында сөз арқауындағы ұлыстың 
антикалық дәуірлердегі және одан кейінгі ғасырлардағы өмір 
сүрген мекендері, тарихи тұлғалары туралы айтылған ғылыми
танымдық пікірлер аясында бұрын назарға алынбаған жаңа 
деректер айқындалып, жазылған. 

Бұл кітапта отандық және шетелдік тарих, этнография, 
әдебиеттану, мәдениеттану ғылымдарының дерекнамалық
тарихнамалық тұжырымдары негізге алына отырып, қазақ 
ұлтын құрайтын Кіші Жүздің Қаракесек рутайпалары бірлестігі 
құрамындағы КетеБайсары баба және одан тараған ататекәулет 
ұрпақтары жүйеленген. 

Қазақ елінің негізгі иесі қазақ халқының атабабалары мен 
кейінгі буын ұрпақтары жалғастығын жүйелеген тарихитанымдық 
кітап Қазақ елінің жаңа буын ұрпақтарына арналған. Қазақ 
халқын құраушы бұрынғы ұлыстар қатарындағы КетеБайсары 
ұлысының ататек тарихы мен даму жолы жалпыадамзатқа ортақ 
тарихиэтнологиялық ұстанымдар аясында жаңа зерттеулермен 
жалғаса береді.

Алтынарай ТЕБЕГЕНОВА,
филология ғылымдарының кандидаты (PhD),

Қазақ Ұлттық аграрлық зерттеу университетінің
кафедра меңгерушісі

Осындай игі қасиеттердің адам бойында қалыптасуына ықпал 
етуші – ұстаздар қауымы. «Жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, 
өйткені мұғалім – мектептің жүрегі» деп ұлт ұстазы Ы.Алтынсарин 
айтқандай, жүрегі мейірім мен шуаққа толы мұғалімнің әрбір 
күні, әрбір минуты бала жанына білім мен тәрбие, жақсылық пен 
жылу құюмен өтетіні белгілі.

Мен қызмет ететін №8 облыстық арнайы санаториялық мектеп
интернатында да, ұстаздар қауымы үнемі ізденіс үстінде жүріп, 
шәкірттеріне жақсылықты үйретуден жалықпайды. Солардың бірі 
– қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, интернат меңгерушісі, 
кәсіподақ ұйымының төрайымы Құттықыз Айдарғазиева. Ол 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда педагогика институтының қазақ 
филологиясы факультетінде білім алып, оны үздік дипломмен 
бітіріп, 2000 жылдан бері осы мектепинтернатта үздіксіз жұмыс 
жасап келеді. 

Өзінің пәніне деген қызығушылығы, қызметіне деген 
жауапкершілігі, заман талабына сай ізденімпаздығы, ұстаздың 
мектеп, облыс көлемінде көптеген жетістіктерге қол жеткізуіне 
себепкер болды. Ұжымда көшбасшы бола білген ұстаздың 
«Қазақ тілі сабағында ойынды пайдалану әдістері», «Қазақ тілі 
сабағындағы тіл ұстарту жұмыстары» атты жинақтары әдістеме 
болып таратылды.

Білгенін балаға үйретуден жалықпайтын ұстазды қашан көрсең 
де шәкірттері қаумалап қасында жүреді. Интернаттық мекеме 
болғандықтан, жатақханада облыстың барлық аудандарынан 
балалар жатып оқиды. 

Атаанасынан жырақта жүрген әрбір балаға өз баласындай 
мейірімі мен жүрек жылуын аямай, жүрегіне жол таба білетін нағыз 
еңбекқор, ізденімпаз, өзінің уақытын аямайтын, өзгенің уақытын 
бағалайтын ұшқыр ойлы жан. Әр бала отбасы жылуын сезінуі 
үшін оны өзіне жақын тартып сырласа алады. Жатақханадағы әр 
баланың отбасылық жағдайымен таныс. Атааналармен қарым
қатынасы өте жақсы, сыйластық деңгейі жоғары.

Құттықыз Әбдіғаниқызы жас ұрпаққа сапалы білім, 
саналы тәрбие берумен қатар мектепинтернаттың қоғамдық 
жұмыстарына белсене қатысады. 2011 жылдан бері мектеп
интернат бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы болып жұмыс 
жасап келеді. Ұжымдағы қызметкерлердің әлеуметтік жағдайына 
үнемі назар аударып, ахуалдың тұрақтылығын басты назарда 
ұстап отырады. Кәсіподақ саласындағы белсенділігі үшін 2021 
жылы «Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген 
еңбегі үшін» төсбелгісімен марапатталды.

Жақсы адамдардың бойында ерекше бір қасиет болады. 
Олардың бойынан жанжағына ерекше нұр, шуақ төгіліп тұрады. 
Жабырқаған адам жадырап, жасыған адам бойына қуат алатын, кез 
келген адамға қол ұшын беруге дайын Құттықыз Әбдіғаниқызы 
осындай жан.

      Берік ОРАЗБЕКҰЛЫ,
      №8 облыстық арнайы санаториялық 

      мектеп-интернаты оқу бөлімінің хатшысы 

Сәуір айында өмірден өткен филология ғылымдары-
ның докторы, профессор Темірхан Тебегеновтің «Кете-
Байсары: ататек тарихы және ұрпақтар жалғастығы» 
атты екінші кітабы жарыққа шықты.

Тарихтан тамыр 
тартқан туынды

Ұжым ұйытқысы

Ұрпақтың алғашқы 
тәрбие ошағы алтын 
бесік – отбасы болса, 
екіншісі – алтын ұя 
мектебі. Бұл екеуінің 
мақсат-мүддесі ортақ. 
Отбасы, ата-ана 
адамды дүниеге әкеліп, 
қалыптастырып, 
дамытып жетілдірсе, 
адам бойындағы бар 
игі қасиет мектеп 
қабырғасында 
қаланады. 

ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ
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Ең бастысы, бізде қылмыс
тықатқару жүйесін дамытудың 
20192023 жылдарға арнал ған 
«Жол картасы» бар. Осы ның 
шеңберінде облыс бо йын ша 
ауқымды жұмыс атқа рылып 
келеді. Аймақтағы түзеу меке
мелерінде сотталған дар дың 
құ қықтық жағдайын жақ сар 
туға, цифрландыру және жү
йенің ашықтығына бағыт
тал ған бірқатар қадамдар 
жа салған. Соның бірі – жуыр
да тергеу изоляторы мен түзеу 
ме кемелеріндегі  соттал ған дар
дың арызшағымдарын, өті
ніш терін саусақ таңбасының 
көмегімен өкілетті органға 
жө нелтетін электронды терми
налдар орнатылды. Осы ар
қы лы сотталған немесе 
айып  талушы өзінің жеке ісі 
бойынша тікелей сотқа, про
ку ратураға және сыбайлас 
жем қор лыққа қарсы қызметке 
арызшағымын жолдай алады. 
Сон дайақ түзеу мекемесіндегі 
әрбір қызметкер бейнетіркегіш 
құрылғысымен қамтамасыз 
етілген. 

Екіншіден, сотталғандар 
туыстарымен үнемі байланыста 
болу үшін мобильді мүмкіндік 
қалыптасқан. Департаментке 
қарасты ЗК169/5 мекемесінде 
таксофон арқылы сөйлесуге 
арналған пинкодтарды же
дел жеткізу жүйесі «Zonatele
com» орнатылды. Бұл жоба 
халықаралық түрме рефор
ма сының Орталық Азия дағы 
өңірлік өкілдігінің қолда уы
мен және ҚР ІІМ ҚАЖ коми
тетінің келісімімен жүзеге 
асып отыр. Жүйенің тиімділігі 
сол, сотталушының туғанту
ыс тары телефон шалу үшін 
онлайн төлем жасайды. Тү бір
текте сотталғанның атыжөні 
көрсетіледі. 

Үшіншіден, қазір жазасын 
өтеп жатқан азаматтарға өзде
ріне қажетті тауарларды сатып 
алу үшін электронды дүкендер 
қолға алынған.

Төртіншіден, бостандықта 
жүргендердей емес, түзеу меке

месіндегілер медициналық 
кө мекті кепілдендіру бойын
ша тегін алады. Мұндағы ме
дицина бөлімі ҚР Үкіметінің 
бірқатар қаулысы және бұйры
ғымен, оның ішінде негізгі 
салаға қатысты «Бас бос тан
дығы шектеулі, сондайақ, 
сот үкімі бойынша жаза сын 
бас бостандығынан айыру 
орын дарында өтеп жүрген, 
ар найы мекемелерге орналас
тырыл ған азаматтарға медици
налық көмек көрсету қағида
ларын бекіту туралы» ҚР Іш кі 
істер министрлігінің 2020 
жылғы 28 қазандағы №745 
бұйрығына сәйкес меди ци
налық көмек көрсетіп келеді. 
Ол үшін департамент пен об
лыстық денсаулық сақтау 
бас қармасы арасында мемо
ран дум бар. Меморандум ая
сын да сотталғандар ақысыз 
ме дициналық тексерулер мен 
тегін дәрідәрмекпен қам  та
масыз етіледі. Кейбір жұқ
палы аурудың алдын алу мақ  
сатында облыстық ЖИТСке 
қарсы орталығы, теріве не  ро
логиялық аурулары дис пан
сері, фтизиопуль моно ло гия
лық орталығымен жылдық 
жос пар жасалған. Жыл сайын 
міндетті медициналық про
фи лактикалық шаралар қа
был дап, 35 жастан асқан 
жа засын өтеушілер ЭКГ аппа
ратына түсіп, 6 ай сайын 
флюорографиялық тексерістен 
өтіп тұрады. Кейде ота жа
сау жағдайы тіркеліп, дер 
ке зінде көмек көрсетіледі. 
Мұнымен қоса денсаулығына 
байланысты мүмкіндігі шек
теулі азаматтар да есепке 
алынып отырады.

Бесіншіден, сотталғандар
дың тамақтануы ҚР Үкіметінің 
28.11.2014 жылғы №1255 қау
лысының №5 нормасымен 
жүзеге асырылуда.

Мекеме асханасы барлық 
қажетті жабдықтармен қамта
масыз етілген, таптаза, сани
тар лықэпидемиоло гиялық 
нор ма лар сақталған. 

Мекемеге жазасын өтеуге 
жіберілген әрбір сотталғанға 
келген күннен бастап төсек
жабдық, гигиеналық заттар 
бе ріледі. Жеткізушілерден 
өнім  дерді сатып алу кон курс
тық негізде жүзеге асуда. Сон
дайақ азықтүлік тауар лары 
сапалы сертификат тармен ке
леді.

Облыстағы тергеу изоля
торы мен ЗК169/5 мекеме
сіндегі әр камерада теледидар 
бар. Жазасын өтеушілер бел
гілі бір уақыт шектеуімен ел
дегі жаңалықтарды тыңдап, 
танымдық бағдарламаларды 
көреді. Кітапхана тұрақты жұ
мыс істеп тұр.

− Тағы бір айта кетерлігі, 
бү гінде облыс бойынша 
ҚАЖ (қылмыстықатқару жү
йесі) департаментінің түзеу 
мекеме леріндегі 633 сот тал
ған ды 38 жеке кәсіпкер жұ
мыспен қамтып отыр. Онда 
азаматтар әк өндіру, нан цехы, 
газоблок, құм блоктарын өн
діру, қолөнер мен аяқ киім, 
көр пешелер тігу, кірпіш өнді
рісі, пластик терезелер шы
ғару, жалюзи дайындау, авто
көліктерді жөндеу, жұмсақ 
жи һаз даярлаумен айналы
сады. Бұдан өзге орта білімі 
жоқ азаматтар арнайы кешкі 
мектепте білім алуда. ҚР 
ІІМнің 2014 жылғы 18 та
мыздағы №516 бұйрығында 
сот талғандарға негізгі орта, 
бастауыш, жалпы орта білім, 
техникалық және кәсіби білім 
алу туралы көрсетілген. Оның 
ішінде 30 жасқа дейінгілер 
орта білім алуға міндетті. 2021
2022 оқу жылында 28 жазасын 
өтеуші орта білім алуға өті ніш 
беріп, оларға кешкі мек теп 

мұғалімдері офлайн фор мат
та білім берді.  Мұның бар
лығы – аяқтарын шалыс бас қан 
жандарды түзу жолға қо йып, 
бостандықта өз жолын табуға 
мүмкіндік жасау, − дейді об
лыстық қылмыстықатқару 
жү йесі департаментінің басты
ғы, әділет подполковнигі Шай
мерден Есенкелдиев.

Оның айтуынша, ЗК169/5 
мекемесімен келісімшарт не
гізінде Қызылорда поли тех
никалық колледжі мен Қы
зылорда құрылыс және бизнес 
колледжі жұмыс істейді. Осы
ның негізінде былтыр оқу 
жылында «тігінші», «ағаш 
ұс тасы», «электр және газбен 
дә некерлеуші» мамандық та
ры бойынша 70 сотталушы 
оқып, диплом алған. Осы кол
ледждерде биыл 39 азамат 
«Ағаш ұстасы және паркет жұ
мыстарының шебері», «Құры
лыс және әрлеу жұмыстары» 
мамандықтары бойынша 10 
ай білім алса, 25і  «Техник
механик» мамандығы бойын
ша 1 жыл 10 ай оқитын бо
лады. Мамандық бойынша 
дип лом алғандар жаза мерзімі 
аяқталғанша осы мекемеде 
жұ мысқа орналасып, жалақы 
алып, қылмыспен келтірген 
шығындарын өтеуге де мүм
кіндік беріліп отыр.

Айта кету керек, облыс 
бойынша ҚАЖ департаменті 
мекемелерінен  Рақымшылық 
жасау туралы заң 80 сотталған
ға қолданылған. Оның ішінде 
45 азамат абақтыдан босатылса, 
34 сотталушының жаза мер
зім дері қысқарыпты. Ал бір 
азаматтың өтініші сотпен қана
ғаттандырусыз қалдырылғанға 
ұқсайды. 

Түзеу мекемесіндегі 
тіршілік

Облыста «Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті» 
деп аталатын құзырлы орын бар. Жалпақ жұртқа 
аты түсініксіздеу көрінетіні рас. Бірақ өңірдегі түрме 
дейтін түзеу мекемелері осы департаментке тікелей 
бағынышты. Иә, аталған департаментке 3 түзеу мекемесі 
мен 9 пробация қызметі қарайды. Ал осы мекемелерде 
1000-ға жуық сотталған  жазасын өтеуде.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb

Осы аудандағы Балғабай 
елді мекенінде 1942 жылы кін
дік қаны тамған ол – З.Шүкіров 
атындағы №20 Бөген орта 
мектебінің түлегі. Қызылорда 
гидромелиоративтік технику
мын, гидротехник, ілешала 
Мәскеудегі бүкілодақтық та
мақ өнеркәсібі институтын 
ба лық өсіруші мамандығы 
бо йынша тәмамдаған.  Бұған 
қо са жоғары білімді инже
нерихтиолог. Алғашқы еңбек 
жолы да бүкіл саналы ғұмы
рымен сабақтас. Жиырма жа
сында Арал бассейндік ба
лық қорғау, аулауды реттеу 
және өсіру басқармасына қа
расты «Тастақ» балық өсіру 
тоғанында гидротехник болып 
басталған Кемал Қайназар
ұлының еңбек кітапшасы одан 
әрі жоғарыдағы басқармада 
зерттеуші инженер, инженер
мелиоратор болғанын айғақ
тайды. 

Бұл кітапшаның алғашқы 
парағында шамалы айларды 
Алматы облысы Шелек ауда
нындағы жемісжидек кең
ша рында тер төгіп өткізгені 
жа зылған. Бірақ, ол балық 
дегенде, ішкен асын жерге 
қоятын еді. Сонан да шығар 
елге оралған ол зейнет жасына 
жеткенше өз мамандығын жа
нындай сүйді. Сондықтан 
бо лар адал еңбегі, айнымас 
қа рымқабілетімен көзге түс
кен Кемал Жаймағанбетов 

бір тіндеп қызмет сатысымен 
көтеріле бастады. 19861998 
жылдары бұрынғы «Арал
рыб пром» өндірістік бірлес
ті гі нің басшылары  білімді, 
ма мандығына машықтанған 
маманды «Аманөткел» тауар
лы көл шаруашылығына бас
шы етіп жіберді. 

Адамды сенім қанаттанды
рады емес пе?! Өмір бойы 
жи ғантерген еңбек тәжіри
бесін осы жолы да елеусіз 
қал дырмады. Бірінші кезекте 
ұжым мүшелерімен ортақ тіл 
табысып, өзі білетін, зердесіне 
тоқыған балық өсірудің сан 
алуан сырларын балық өсіру
ші жастарға үйретуден жалық
пады. 

Осы тұста ғой Кемал Жай
мағанбетовтың «Тастақ» ба
лық өсіру тоғанына келіп, 
оның бастамасымен батыл бет
бұрыс жасалып, сонау Қиыр 
Шығыс суларында сайран 
сал ған, сол жердегі су түбінің 
шө бімен қоректенген ақ амур, 
дөңмаңдай құрт шабақтарын 
өсіріп, оны Арал теңізі мен 
көлдерінде жерсіндіретіні. 
Су маржандары Кемал аға 
қолымен өсіріліп, одан әрі Сыр 
өзенін өрлеп, облыс көлдері 
түгілі, «Шардараға» қарай 
шап  шаң қанат жаятыны. Бұл 
Арал балық өсіру тоғандары 
бо йынша тұңғыш рет жүзеге 
ас қан жемісті жоба болатын. 
Жаңашыл басшының ілкімді 

істері әріптестері арасында 
ке ңінен қолдау тапқаны теңіз 
жа ғалауы жұртшылығының 
әлі күнге  есінде. Оны айта
сызау, бұл тәжірибеге сұра
ныс тіпті Ресейдің Ростов, Ас
т рахань облыстарындағы су 
айдындарынан да түскені кү  ні 
кешегідей. Бұған дейін мұн да 
балық түрлері Түркі мен стан
ның  Қараме тинияз  тоға нынан 
келген көрінеді. 

Адал еңбек абырой енші
лейді. Бұрынғы республика 
Жоғарғы Кеңесінің Құрмет 
грамотасы, одақтық балық 
өсі ру, қорғау бас басқар масы
ның 50 жылдық мерекелік 
медалімен марапатталып, 
ауыл  дық, аудандық мәслихат
тардың депутаты болуы осы
ның айғағы болса керек. 

Оған тоғанды су айдын
дарында балық шабақтарын 
өсіру тәжірибесін бір кезде рі 
одақтық, ортаазиялық сим по
зиумдерде, конферен ция лар
да ортаға салу міндет телді. 
Бал тық жағалауы елде рінде, 
СанктПетербургте өткен дү
ние жүзілік балық шаруа шы
лығы көрмелеріне қатыс қанын 
ел біледі. 

Білікті балық өсіруші Кемал 
Жаймағанбетов «Аманөткел» 
тауарлы көл шаруашылығын 
басқарған сексенінші жыл
дары аудан басшылары оған 
әр жазда 200 тоннаға дейін 
су маржанын өсіріп, Арал қа

ласы, Жақсықылыш, Сек се
уіл сияқты ірі елді мекендері 
тұрғындарына тірі күйінде сату 
тапсырылады. Бұл тапсырма 
тиянақты орындалғаны ел жа
дында. Бұған қоса К.Жай ма
ғанбетов кезінде бақша өсі
ру, балық қорғау, ауылдық 
ок руг маманы қызметтерін 
қалт қысыз атқарып, құрметті 
зейнет жасына жеткен еді. 
Өмірден озғанына жыл он екі 
ай өткен ағамыз тірі болғанда 
сексен жастың асуынан сергек 
аттар еді.

Артында қалған жұбайы, 
ардагер ұстаз Рәйла жеңгеміз 
бен жеті перзенті, немерешө
берелері әке аманатына адал, 
үлкен әулет саналады. Олар
дың бірі медицина, эконо мика, 
енді біреулері білім, жыл жы 
майтын мүлік саласында абы
ройлы қызмет атқаруда.

Айтпақшы, Кемал ағамыз
дың атасы Жаймағанбет Аман
баев сталиндік қуғынсүргін 
жылдары жазықсыз жазалау 
құрығына ілініп, 1937 жылы 
«үштіктің» үкімімен ату жаза
сына кесілген. Жалған айып
таулар бойынша бұрын ірі 
бай, болыс,  колхоз жұмысына 
зиянкестік жасады деп әуелгіде 
қамауға алынған көрінеді. Тіпті 
одан бұрын 1930 жылы мал
мүлкі тәркіленіп, 7 жылға жаза 
кесілген екен. Ең ақырында 
1989 жылы КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жар
лы ғына сәйкес, жа зықсыз 
жа заланған жанның есімі то
лық ақталды. Ата есімін ар
дақ таған Кемал ағамыз оны 
қайта қалпына келтіруге қа
жетті құжаттар жинап, талай 
табалдырықты тоздырғанын 
білеміз. Татутәтті отбасының 
басына түскен сол жылдардағы 
асырасілтеу кесірі бір кездегі 
бала Кемалды, бозбала Ке
малды да айналып өтпегенін 
оның жақынжуықтары жақсы 
біледі. Бірақ, ол ата аманатынан 
айнымады. Тектілік қалпын өзі 
өмірден  өткенше адал сақтаған 
тұлға болғаны біздің есімізде, 
ұрпақтары соны мақтан етеді, 
өздеріне үлгіөнеге тұтады. 

Т.НҰРЖАН-БАЛТА 

Балық  өсіру 
бағбаны

Кезінде Арал теңізі мен теңіз аттас аудан 
төңірегіндегі үлкенді-кішілі көлдерге өз қолымен 

балық өсіріп жіберіп, абырой биігінен көрінген Кемал 
Жаймағанбетовтың есімі бұл өңірдегі аға буын 

өкілдеріне етене таныс.

Сыбайлас жемқорлықтың 
мем лекеттің бәсекеге қабілет
ті лігін едәуір төмендететіні, 
қо ғамда демократиялық қайта 
құ ру ларды жүзеге асыруды те
жей тіні, елдің халықаралық бе
деліне көлеңке түсіретіні бел
гілі. Ең бастысы, адам дар дың 
қо ғамның демокра тиялық не гі
зіне, заң мен әділдікке, түптеп 
келгенде, билікке де ген сені
міне кері әсер ететіні хақ. Оған 
қарсы стратегияның негізгі ба
сымдықтарының бірі – сы байлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениет 
деңгейін қалып тас тыру. 

«Сыбайлас жемқорлыққа қар
сы ісқимыл туралы» заң да негізгі 
қағидаттар белгі ленген. Олар – 
заңдылық, адам мен азаматтың 
құқық тарын, бостандықтары 
мен заң ды мүдделерін қорғау 
ба  сымдығы, жариялылық пен 
ашық тық, мемлекет пен аза мат
тық қоғамның өзара ісқимыл 
жасауы, сыбайлас жем қорлыққа 
қарсы ісқимыл шараларын жү

йелі және ке шенді пайдалану, 
сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алу ша раларын басым қолдану, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимылға жәрдем көрсететін 
адамдарды көтермелеу. 

Қоғам дамуының жақсы 
жағымен қатар көлеңкелі тұсы 
да қатар жүретіндіктен, елдің 
әлеуметтік халахуалының жақ 
сарып, экономикалық жо ғары 
даму деңгейіне жетуді, халқы
мыз дың демографиялық өсіп
өнуін көздеген шаралар жасалып 
жатқан кезде алға басқан қадамды 
кейін тар тып, дамуымызға те жеу 
болып отыр ған сыбайлас жем
қор лық пен күресті күшейту – әр 
қайсымыздың азаматтық бо ры
шымыз.

 С.АЙТБАЕВ,
Қызылорда бөлімшелік 

көліктегі санитариялық-
эпидемиологиялық 

бақылау басқармасының  
басшысы 

Жемқорлық сенімге 
селкеу түсіреді

Хабарландыру
«Байқоңыр» ӘКК» АҚ Қызылорда облысының кәсіпкерлік 

субъектілерін картоп, басты пияз, сәбіз, қырыққабат тауарының 
бағасын тұрақтандыру үшін займ алуға шақырады. Займ 
бойынша ақпаратты www.spkbaikonur.kz сайтынан алуға 
болады.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Мурат Каирбекович 

(лицензия №14002321, 24.02.2014 ж.) 2021 жылдың 22 маусымында қайтыс 
болған азамат Пирматов Валижан Вакиловичтің атынан мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекенжайға хабарласуын 
сұраймыз: Қызылорда қаласы, Көшербаев көшесі 203, тел.: 8 778 235 08 08, 
8 777 067 92 37.

Жарамсыз деп есептелсін
Мұхтаров Мұрат Абдуллаұлының атына ҚР ІІМнің 

Қызылорда облысының Полиция департаментінен берілген 
зейнеткерлік куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

«ІС Petroleum» ЖШС ұжымы серіктестіктің бұрынғы 
қызметкері

Ажмолдаев Сахитжан Бахитжанұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің ұжымы 

Су шаруашылығы және жерге орналастыру кафедрасының 
профессоры Өмірзақов Серікбай Ыдырысұлына апасы

Роза Ыдырысқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы, 

облыстық медицина саласының ардагерлер кеңесі және 
“Senim” денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық 
кәсіптік одағы” РҚБнің Қызылорда облыстық филиалының 
ұжымы Алматы қалалық психикалық денсаулық орталығының 
бас дәрігері Рахменшеев Сапар Құттыбайұлына әкесі

Құттыбай Рахманбердіұлының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Болған жағдайларды тал
дағанда, атааналар баланы те
резе жанында жалғыз қалды
ратынын білдік. Егер терезе 
тормен жабдықталған болса, 
онда ол екі есе қауіпті. Кейбір 
атааналар торды қорғап қа
лады деп ойлайды. Бірақ ол 
жай тор ғана.

Жақында «Арай» шағын 
ауданында 3 жасар сәби 4қа
баттан құлап, ауруханаға 
жет кізілді. Аталған оқиғаға 
сәйкес полиция қызметкерлері 
тексеру жұмыстарын жүргізіп, 
баланың жағдайы жақсы еке
нін айтты. Биыл осындай 3 
жағдай тіркелсе, былтыр 10 
бала терезеден құлаған. Өкі
нішке қарай, оның 2і қаза 
тапты. Осыған орай, төтенше 
жағдайлар департаменті қала 
тұрғындарына жаз бойы түсін
дірме жұмыстарын жүргізеді.

– Статистикалық мәлімет
тер ге сүйенсек, зардап шек
кендер – 1 мен 6 жас аралы
ғындағы жеткіншектер. Басты 
себеп – балалардың атаана
ның қарауынсыз қалуы, қор
ғағыш торлардың нашар 
бе кітілуі және балалардың те
резе алдында ойнауы, – деді 
қалалық төтенше жағдайлар 
басқармасының басшысы 
Жас ұлан Түйменов.

Мұндай жағдайдың алдын 
алу үшін құтқарушылар кіш 
кен тай жеткіншектерді жал
ғыз қалдырмауға кеңес береді. 
Со нымен қатар үй жиһаздарын 
терезеден алшақ қоюды ұсы
нады.

Бала – кішкентай зерт
теуші, ол айналасын танып
білу үшін түрлі әрекеттерге 
ба рады. Әрине, терезе және 
оның арғы бетіндегі әлем – 
бала үшін қызық әрі беймәлім. 
Сол әлемді тамашалау үшін 
кішкентай жеткіншектер те

ре зе алдына шығып, көп жағ
дайда терезеге арналған торға 
сүйкенеді. Ондай тор лар қа
уіпті одан әрі күшейтпесе, құ 
лаудан сақ та майды. Ең са палы 
тордың өзі баланың сал мағын 
көтере алмайды. Бала ойнай
тын бөл менің терезесін не месе 
бал конның есігін жа уып қой
ған дұрыс. Тере зені өз бетімен 
ашпас үшін арнайы бекітетін 
құралдарды қол дан ған жөн.

Оқыс оқиғаларға байла
нысты сәуір айынан бастап 
көпбалалы отбасылардың үй 
терезесіне арнайы қауіпсіздік 
ілмешегі орнатылды. Сондай
ақ, «Ақмешіт», «Арай» шағын 
аудандары және сол жағалауда 
тұратын тұрғындарға үйде 
жеткіншектерді жалғыз қал
ды руға болмайтыны туралы 
ескер тілді. Мұнан бөлек мек
теп ди ректорларына тере зеге 
қауіпсіздік құлып тарын ор
нату маңызды екені айтылды.

LED экран, әлеуметтік 
же лі және де ақпарат құрал
дары арқылы «Ашық терезе 
– балаға төнген қауіп!», «Те
резені жабыңыз, балаңызда 
қанат жоқ» тақырыптары бо
йынша арнайы хабарламалар 
мен бейнекөрсетілімдер жол
данды. Осындай жағдайларға 
сәйкес ТЖД қызметкерлері 
қала аумағында төтенше жағ
дай лардың алдын алу мақ
сатында арнайы міндет терді 
орындау үшін 24 сағат жұмыс 
істейтінін жеткізді.

Атаана бала үлкеннің іс
әрекетін қайталайтынан есте 
сақтағаны жөн. Сол себепті 
үйдегі ересек адамдар да 
терезенің алдына отырудан, 
терезеден басын шығарып қа
раудан және далада жүрген 
адамдармен сөйлесуден аулақ 
болу керек. Балаларға тере
зенің қаншалықты қауіпті еке
нін, оның алдына шықпау ке
ректігін түсіндірген абзал.

ТЕРЕЗЕГЕ АБАЙ БОЛ 
немесе балаңызда қанат жоқ

1-бет
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– Бұл мамандықтың өзіндік 
ерекшелігі бар. Көп адам фар-
мацевт маманымен шатасты-
рып жатады. Менің негізгі 
қызметім – науқасқа емдеуші 
дәрігердің тағайындауымен 
па циент жағдайына, дертінің 
ауырлығына, дәрілік аллер
гиялық анамнезін  ескере оты-
рып, барлық талдау нәти желерін 
сараптай келе және оның ағзаға 
әсер етуін негізге ала  дәрі беру. 
Түсі нікті болу үшін былай 
жеткізейін, қазіргі кезде науқас 
ауруханаға келгенше дәрігер 

нұсқауынсыз, яғни, өз бетінше 
дәрі іше береді. Бұл өз кезегінде 
ауру ханаға түскенде әрі қарай 
емдеуші дәрігердің дәрідәрмек 
тағайындауын күр де лен діреді. 
Осыған байланысты науқастың 
жағдайына қарай, яғни, 
дәрілік заттың әр сырқаттың 
физиологиялық параметрлеріне 
әсер етуіне, пациент жағдайының 
ауыр лығына байланысты ем
деуші дәрігермен кеңесе оты-
рып, бірге ем тағайындаймыз. 
Сонымен қатар, ауруханаішілік 
дәрілік заттардың рационал-

ды тағайындалу негізділігіне 
ба қылау жүргіземіз, – дейді 
Гүлзада. 

Ол – клиникалық фарма-
кология мамандығы резиден
турасының республика дең
гейінде алғашқы түлегі. 

Г.Әбибуллақызы 1994 жылы  
Жалағаш ауданында дүниеге 
келген. М.Оспанов атындағы 
 Батыс Қазақстан мем лекеттік 
медицина универ ситетінің 
«Жалпы медицина» факультетін  
бітірген. 20172019 жылдары 
интер натураның терапия бөлімін 
тәмамдаса, кейін клиникалық 
фармакология мамандығы бо
йынша резидентураны оқып 
шығады. Еңбек жолын 2020 
жылы Ақтөбе облысындағы 
клиникада кезекші дәрігер
терапевт болып бастайды. Был-
тыр тамызқыркүйек айларында 
Жалағаш аудандық аурухана-
сында дәрігер клиникалық фар-
маколог, сол жылдың қазан айы
нан бері  көпбейінді облыстық 
балалар ауруханасында дәрігер 
клиникалық фармаколог болып 
қызмет атқаруда. 

Гүлзада мамандығы бо
йынша үнемі ізденіп жүреді. 
Ғылыми ісшараларға, курстарға  

қатысуды әдетке айналдырған. 
Оған алған түрлі сертификаттары 
куә. Мәселен, Ақтөбе қаласында  
ғылыми жұмысқа болашақ 
клиникалық фармаколог маман-
дарын тарту бағытында өткен 
«Дәрілердің клиникаға дейінгі 
және қолдану кезе ңінде» ғылыми 
курсына қатысып, арнайы сер-
тификат алып шықты. Былтыр 
қараша айында клиникалық 
фармакологтар, фармацевтердің 
кәсіби қауымдастығының ұйым
дастыруымен  қазіргі кезде анти-
биотикке төзімділік мәселесі, 
антибиотикті тиім ді қолдану 
жөнінде өт кен конференцияға 
қаты  сып, онан да арнайы 
серти  фикатқа ие болды. Соны-
мен қатар Гүлзада жыл сайын 
өткізілетін «Вотчалов оқулары» 
атты сала мамандарына арналған 
семинарға да қатысады. Ал был-
тыр  НұрСұлтан қаласында 
өткен Қазақстанның клиникалық 
фармакологтарының І конг ре
сіне қатысып қайтты.

Фармаколог  Гүлзада
Гүлзада Қарифулланың мамандығы – фармаколог.  

Көпбейінді облыстық балалар ауруханасында еңбек 
ететін ол бұл мамандықтың өзгелерге ұқсамайтын 
өзіндік  ерекшелігі барын айтады. Оның айтуынша, 
клиникалық фармаколог дәрігер науқасқа тиісті маман-
мен бірге дәрі тағайындаумен айналысады. 

– Қазақ қоғамы жырдың 
қадіріне әлі де жете алмай 
келеді. Ал, шынында тұтас 
руханият осында тұр. «Та-
рихымыз – жырымызда» 
деп айтамыз. Тарих жырда 
тұрған соң, тәрбие де сонда 
тұр ғой! Сондықтан дұрыстап 
қолға алуымыз керек. Себебі, 
нағыз қазақы философия, 
небір бейнелі сөздеріміз 
жырда. Жалпы, Сыр бойы 
жырауларының қасиеті – ана 
заманды айтып, осы заманды 
меңзеп тұрады. Өлмейтін сөз 
дегеніміз де сол, яғни, барлық 
заман үшін адамгершілік 
қағидалары бірдей. Сол сөз 
ана заманда да, қазір де өзекті. 
Адамның өзінөзі тәрбиелеуі 
де – атадан балаға ауысып, 
жалғаса беретін дүние.

Халық санасында қалып
тасқан ұғым бар да, сол 
ұғымның атқаратын міндеті 
бар. Ақын – өлең жазатын 
адам. Ал, жырау – қазақ 
хандығымен бірге өмір сүрген 
ұғым. Жырау өнерпаз емес, 
одан биік. Керек десеңіз, 
жырау – елдің ұраншысы, 
мемлекет қайраткері. Қазақ 
хандығы тұсында жыраулық – 
мамандық болатын. Ұлтқа рух 
сыйлаушы тұлға еді.

Мысалы, Бұқар жырау-
ды алайық. Бұқармен қатар 
өмір сүрген талай жыршылар 
болған. Бірақ олардың жы-
рау аты қалған жоқ. Кешегі 
Кенесарыны соңғы ханымыз 
деп мойындайтын болсақ, 
оның қасында жүрген Ны-
санбайды қазақтың соңғы 
жырауы деп айта аламыз. 
Себебі, Кенесарының бүкіл 
жорықтарына қатысқан – Ны-
санбай. Біз айтып отырған 
ұғым дағы жырау сонымен 
шек теледі. Себебі ол жы рау
дың функциясын атқарған.

Бірақ сол функцияны атқар
маған, елдің ұраншысы бол

маған, бірақ соған тал пын ған 
жыраулардың ішінде біз Базар 
жырауды қазақтың ең соңғы 
жырауы деп атар едік. Олай 
дейтініміз, оның Кенесарының 
баласы Сыздықпен арада 
келісімі болды. Сыздық әке
сінің кегін алып, қазақтың 
басын қосқысы келді. Сол 
жолда жүріп ғазауат соғысына 
шығам деді. Сөйтіп Базар-
мен келісті. Бірақ ол ойлары 
іске асқан жоқ. Мұны айтып 
отырғаным, қазір біз бәрін 
жырау деп атауға құмармыз. 
Сонымыздан термешілік, 
жыр шы лық, орындаушылық 
де ген дерді аттап өтіп кетеміз. 
Олай болмайды, әр нәрсе өз 
атымен аталуы керек.

Қандай тұлға болса да, оны 
халық өз ортасынан өсіріп 
шығарады. Қай адам қандай да 
бір үлкен жетістікке жетсе, сол 
жердегі халықтың барлығының 
үлесі бар. Өнерпаздың өсуі 
де, өшуі де халықтың құзы
рында. Сол үшін қазір ұлттық 
сананы, ұлттық идеология
ны қалыптастыру керек. 
Қоғам дық сана қалыптасқан 
кезде ғана өнер басқаша 
үрдіс алады. Біздің рухани 
құндылықтарымыз, дәстүрлі 
өнеріміз кәдімгі өгей баланың 
күнін кешіп жүр. Халықтың 
қошеметіне мұқтаж. 

Біздің өнер – саналық өнер. 
Сондықтан ұлттың өнерін ай-
тыс, жыр, басқа деп бөлмей, 
тең көзқарас қалыптастыру 
қажет. Әрқайсысы кезінде осы 
ұлтқа қызмет етті. Сондықтан 
бірбірінен айырмашылығын, 
кемшілігін қолдан жасамау ке-
рек.

Өнер де адамға таңдап 
қонады. Екінің біріне емес. 
Мысалы, он адамға осы 
өнерді бұйыртатын болса, 
соның біреуін ғана көсемдік 
дәрежеге апарады. Сол өнер 
саласын басқарып жүру, 

оған қамқоршы болу да 
өнерпаздардың арасында екі
нің біріне қона бермейтін 
қасиет. Сондықтан өнердегі 
ең басты нәрсе – тазалық. 
Тазалық болмаған жерде 
өнердің адамға тұрақтауы 
өміршең емес. Ал, ол тазалық 
– көңілдің, өзіңнің тазалығың.

Былтыр Нысанбай жырау
дың «КенесарыНаурызбай» 
дастанын Жалағашқа апа-
рып бес жыршыға жырлат-
тым. Соның аудиожазбасын, 
телевизиялық нұсқасын жа-
сап, монтаждап дайындап 
отырмын. Қаржының ыңғайы 
болса, биылғы жыраудың 
200 жылдығы қарсаңында 
жарыққа шығарсам ба 
деймін. Себебі, Нысанбай 
мұрасы – аймағымыз үшін 
қажетті дүние. Жырау ту-
ралы көп мағлұмат та жоқ. 
Оның мәңгілік мекені де 
аймағымызда екенін ешкім 
біліп жатқан жоқ. Зираты 
Жала ғашта, қазіргі Еңбек ауы
лында.

Бір жылдары мен «Тау 
тұлға – Тұрмағамбет» деген 
айдармен әлеуметтік желіде 
Тұрмағамбет жырларының 
түсін дірмесін жүргіздім. 
Сон д а ақынның өлеңін бе
ріп, астына қарапайым тіл
мен түсіндірмесін жаздым. 
Сонымды кітап етіп шы
ғар дым. Жақында тұ сауын 
кесеміз. Себебі, ақын
жырауларымыздың жыр
ла рындағы сөздер қазір гі 
оқыр ман үшін ауыр. Мағы на
сын ашып, түсіндіруді керек 
етеді. Бірақ заманында оны 
ешкім ауыр деген жоқ қой. 
Барлығы түсінді. Мұны ай-
тып отырғаным, қазір қазақ 
қазаққа аудармашы болуға 
мәжбүр болып отыр. Бұл 
– ұлт үшін үлкен қасірет. 
Сондықтан ұрпақ тәрбиесіне 
көңіл бөлу қажет.

«Қисса сүләнбия» – ұлт
тың тәрбиешісі бол ған құрал. 
Қазақта оны білмейтін адам 
болмаған. Бала тәрбиесінде 
үлкен рөл атқарған. Ішінде 
аспан мен жердің, он сегіз 
мың ғаламның, адамның жа-
ралуынан бастап, неше түрлі 
қиссалар болған. Маңызды
маңызды деген нәрселер, күн
делікті көз көріп жүргеннің 
барлығы содан табылған. Со-
ларды қисса есебінде балаларға 
айтып отырған. Соның 
барлығы кешегі уақытқа дейін 
жабық тақырып болып келді. 
Бірақ мен өзімді сол тәрбиені 
көргендердің соңымын деп 
айта аламын. Өйткені менің 
әкем 1985 жылы, жүз бір жа-
сында қайтыс болған. Ол 
кісілер – «Қисса сүләнбияны» 
жатқа білген адамдар. Мен 
бала күнімнен сонымен қорек
тендім.

Елдегі «Үш күлше», 
«Аққұстың хикаясы» деген 
сияқты Тұрмағамбетте де, 
Омарда да кездесетін өлеңдер 
бар. Солардың барлығының 
түпкі бастауы «Қисса сүл
әнбияда» жатыр. Бұрын 
ауылдағылар жұма намазға 
барады екен де, мешітте на-
маздан соң әңгіме айтылатын 
болған. Сол әңгімені Бегім 
дейтін әкеміз айтады екен. Со-
сын отырған інілеріне: «келесі 
жұмаға дейін осыны өлеңге 
айналдырып алып келесің» 
деп тапсырма беретін көрінеді. 
Олар жазып алып келеді. 
Арасынан жақсы шыққан 
өлеңдерді Бегім әкеміз 
жырауларға беріп: «Жаттап, 
ел аузына таратыңдар» деп 
айтып отырған. Ел ішіндегі 
қалыптасқан дәстүр осындай 
болған. Атадан балаға келе 
жатқан із ғой. Қарап отырсақ, 
өнердің айналасында жүрген 
ақындар, дін өкілдері, жы-
раулар арасында сондай 
одақ болған. Ол одақ ұлтты 
тәрбиелеуді мақсат еткен.

Дәстүрлі өнер бағытында 
балаларға арнап үйірме жұ
мысын бастағанымызға бір 
жылға жуық уақыт болды. 
Ондағы мақсат – Мемлекет 
басшысының балалар шығар
машылығын дамытуға байла-
нысты берілген тапсырмасы 
аясындағы қолдау шараларын 
ұрпақ тәрбиесіне пайдала-
ну. Өнердің ұрығын шашып, 
өнерпаз қатарын көбейту. 
Үйірме баланы кәсіби өнерпаз 
деңгейіне көтермесе де, есесіне 
балада өнер туралы мол мағ
лұмат қалыптасады. Қазір 
Төретам, Қармақшы, Жалағаш, 
Сырдария, Қызылордада бала-
ларды тәрбиелеп жатырмыз. 
Мыңнан астам бала би, күй, 
жыр, көркемсөз оқу, шешендік 
өнер бойынша дәріс алуда.

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»

Төл өнердің туын көтеріп жүрген ҚР Мәдениет 
қай раткері, жыршы Берік Сай мағанбетов бала кезден 
жырау лық өнерді бойына сіңіріп өскен. Ол – әкеден 
дарыған текті өнердің шырақшысы, алдыңғы буыннан 
үйренген өнердің қыр-сырын кейінгі ұрпаққа насихат-
тау жолында еңбек етіп жүрген жан. Рухани шөліркеген 
ұлтты жырмен сусындатқан өнер иесімен 
пікірлесудің сәті түсті. Жүрекжарды лебізі мен 
дәстүрлі өнер тағдырына деген алаңдаушылығын 
тыңдадық. Жыршының орамды ойларын, 
пайым-парасатынан өрілген өрелі сөздерін осы 
орайда зерделі оқырман назарына ұсынуды 
жөн санап отырмыз.

Тарих та, тәрбие де
жырда тұр

Берік Саймағанбетов:

Sb Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

Сөзі шипа, бір жан бар өзі керім,
Шақырады ай сайын, көрінемін.
Сәл сөйлессең, күдіктен үміт сыйлар,
Ол – менің дәрігерім!

Сауығудың үгіттеп нағыз емін,
Ішірткіге таңбалап дәрілерін,

«Жазылыңыз тезірек» деп тілейді,
Менің дәрігерім!

Тәтті құмар дертпенен әбігермін,
«Қимылдаңыз, өлең жаз, 

төгілер мұң».
«Аға, әдемі қартаю керек» дейді,
Менің дәрігерім!

Ықыласынан кеселден 
емделермін,

Жақсы көріп біріндей немеремнің.
Есімі де – Махаббат – 

қандай ғажап,
Ол – менің дәрігерім!  

Тілеген БЕКАРЫСТАНОВ

Менің дәр ігер ім
(Қызылорда қалалық №4 емхананың эндокринолог-дәрігері М.Қалиеваға)

Ержігіт 10 жаста, №257 
орта мектептің озат  оқу
шысы. Ол – бірнеше мәрте 
ха лық аралық және рес
публикалық ән бай  қауы, 
мәнерлеп оқу сайы сының 
жүл де гері. Түрік елінде өткен 
12 мемлекеттен жиналған 
«Мен де жұлдыз боламын!» 
атты мегабайқауда 1орын 
иеленіп, Болгария елінде 
өтетін ән байқауына жолда-
ма алды. Сондайақ, биыл 
Алматы қаласында өткен 
«Әрқашан күн сөн бесін!» 
атты балалар ара сындағы ән 
байқауына қатысып, вокал 
жанры бойынша бас жүлдені 
жеңіп алды. 

Осылайша Ержігіт тек 
Сыр өңірі ғана емес, қазақ 
елінің намысын қорғап 
келеді. Сонымен бірге, ол 
– С.Майқанова атындағы 
мәдениет үйінің өнерпазы, 
Ә.Тәжібаев атындағы об
лыстық әмбебап ғылыми 
кітап ханасының тұрақты 
оқырманы. Бір бойында 
бірнеше өнері бар талантты 
бала Ержігіт Сармырзаевтың 
алғаш рет ұйымдастырылған 
жеке концерті көрерменнің 
көңілінен шығып, ыстық 
ықыласына бөленді. Кон
цертті оның вокалдан 
дәріс беретін ұстазы Асхат 
Таңатаров жүргізді. Сондай
ақ, қазақ эстрадасына та-
нымал әншісазгер Үкітай 
Ерниязов жас өнерпаздың 

шығармашылық жетістігіне 
тәнті болып, ән шашуын ар-
нады. 

«Мен де жұлдыз бола-
мын!» деген Ержігіт қазіргі 
қазақ эстрадасының танымал 
әндерін нақышына келтіре 
орындады. Одан бөлек, 
белгілі қазақ ақындарының 
күрделі шығармаларынан мо-
нолог оқыды. Жасынан өнерге 
баулып, қатарға қосқан ана-
сы Динара Сармырзаевамен 
бірге ән шырқап, ана мен бала 
арасындағы сүйіспеншілік 
көрерменді де сүйіндірді. 

Концертте жас таланттың 
шығармашылығына қол
дау танытып жүрген 
М.Ықсанов атындағы кол-
ледж оқытушысы Гүлмира 
Жақыпова, «ЕлАрай» қо
ғамдық қорының төрағасы 
Асхат Байдәулетов және 
мектептегі ұстаздары ақ 
тілектерін жаудырды.

Иә, ойын баласы үшін 
10 жасында жеке концерт 
беру – үлкен жауапкершілік. 
Сондықтан «Балалар жылы» 
аясында Сыр мәдениетін 
көтеруге өз әлінше үлес 
қосып жүрген осындай жас 
жеткіншектердің өнерін на-
сихаттау өте құптарлық іс. 
Ертеңіне сенетін Ержігіттің 
алдына қойған арманмақсаты 
көп. Оған жетеріне ұстаздары 
зор сенім артып отыр.

Сондайақ, өнерлі өренді 
Тасбөгет кентінің әкімі Сем-
сер Сыздықов қабылдап, 
алғыс білдірді.

Талантымен 
топ жарған

Биыл – 
«Балалар 
жылы». 
Мемлекет 
басшысының 
бұл бастамасы 
бүгінгі жас 
өркен нің 
шығармашы-
лығын 
дамытуға 
ерекше 
қолдау болды. 
Еліміздің 
барлық 
өңірінде 
балаларға 
арналған өнер 
байқаулары 
өтіп жатыр. 
Сыр елінің талантты бүлдіршіндері де талай додаларда 
топ жарып жүр. Солардың бірі – Халықаралық және 
республикалық байқаулардың жүлдегері Ержігіт 
Сармырзаев. Жуырда Тасбөгет кентіндегі С.Майқанова 
атындағы Мәдениет үйінің ұйымдастыруымен жас 
таланттың «Мен де жұлдыз боламын!» атты жеке 
концерті өтті. 


