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2022 жылдың екінші 
жартыжылдығына

«Сыр медиа» ЖШС-на қарасты 
газеттерге жазылу аяқталуға 

жақын.
Қапы қалмаңыз!

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 

жекелер үшін: 6 айға – 
3500 теңге.

Мекемелер үшін: 6 айға – 
4500 теңге.
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Sb Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ 
НЫҒАЙТУҒА ӘЗІР

Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев ЕҚЫҰ 
Демократиялық институттар 
және адам құқықтары жөніндегі 
бюро директоры Матео Мекаччиді 
қабылдады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Матео 
Мекаччиге ілтипат білдіре отырып, оның 
бұл сапары Еуропадағы қауіпсіздік және 
ынтымақтастық ұйымымен арадағы 
қарым-қаты насты нығайту тұрғысынан 
маңызды екенін атап өтті.

Кездесуде Қазақстан мен ЕҚЫҰ 
Демо кра тиялық инсти тут тар және адам 
құқықтары жөніндегі бюро арасындағы 
демо кратияны дамыту, адам құқықтары 
мен заң үстемдігін қамтамасыз ету 
сала сын дағы ынтымақтастықтың жағ-
дайы мен оны дамыту перс пекти валары 
талқыланды.

Президент Қазақстан Респуб лика-
сындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл 
мен Бюро арасында қол қойылған өзара 
түсіністік жөніндегі Меморандумды 
қол дады. Оның айтуынша, бұл құжат 
еліміздің Бюромен тығыз серіктестікті 
дамытуға да йын екенін және ЕҚЫҰ құн-
дылықтарына бейілділігін рас тайды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Бюро дирек-
то рына Жаңа Қазақстанды құруға бағыт-
тал ған ауқымды реформалардың негізгі 
мақ саттары мен міндеттері жөнінде 
айтты.

Матео Мекаччи ЕҚЫҰ Парламенттік 
Ассамблеясы аясында Қасым-Жомарт 
Тоқаевпен қызметтес болған кезеңді 
және бұдан бұрын Қазақстанға келген 
сапарларын ықыласпен еске алды.

Бюро директоры Қазақстанмен 
арадағы ынтымақтастықты одан әрі 
нығайтуға әзір екенін атап өтіп, елімізбен 
өзара белсенді іс-қимылдың даму 
барысына көңілі толатынын айтты.

Сондай-ақ ол Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың басшылығымен жүзеге асырылып 
жатқан ауқымды реформаларды қол-
дайтынын және Қазақстан Еуропадағы 
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйы мы-
ның маңызды серіктесі екенін атап өтті.

ЧЕМПИОНДЫ 
ҚҰТТЫҚТАДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев  ФИДЕ-нің ең 
жас чемпионы атанған Малика 
Зиядинді құттықтады.

– Жеті жасқа дейінгі бүлдіршіндер 
арасында өткен сайыста жоғары деңгейде 
өнер көрсетіп, екі бірдей атақты иеленуің 
– Қазақстанның шахмат тарихында 
бұрын-соңды болмаған жетістік. Сен тума 
талантың мен жеңіске деген ерік-жіге-
ріңнің арқасында осындай биік белесті 
бағындырдың. Өзің ізін басып келе 
жатқан қазақстандық шахмат шебер-
лерінің даңқты жолын лайықты жалғас-
тыратыныңа кәміл сенемін, – деп жазылған 
Президенттің құттықтау хатында.

Мемлекет басшысы Малика Зиядиннің 
әрдайым жеңіс тұғырынан көрінуіне 
тілектестік білдірді.

ПИК пен МИБ: 
Өзгерістен не күтеміз?

Елімізде 2020 жылғы 7 қаңтарда кейбір заңнамалық актілерге 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді. Қазір заң күшіне еніп, бұл бағытта тиісті 
жұмыстар атқарылуда. Ендігі кезекте «бір үй-бір бірлестік-бір есепшот» 
қағидаты жүзеге асады. Ол мүлік иелерінің бірлестігі коммерциялық 
емес ұйымын құру жолымен басқару органдарының қызметін реттеуге 
жол ашады. 

Бұл міндетті атқаруға тиіс пәтер 
иелері кооперативтері тұрғын-
дардан кең қолдау тапқан жоқ. Түсін-
беушіліктер, түйткілдер бой көрсетті. 
Көпқабатты тұрғын үйлердің қараусыз 
қалғандары кездесті. Тұрғындар 
кооперативтердің тек қаржы жинаудан 
басқа ешқандай жұмыс атқармайтынын 
айтып, шағымданатын. Енді жаңа заң 
сол олқылықтың орнын толтырып, бұл 
бағыттағы жұмыстар жаңа деңгейге 
көтеріледі деген үміт бар.

– Тұрғын үй қатынастары туралы 
заңнамаға сәйкес кондоминиум 
объектісін басқаруды жүзеге асыру 
бойынша облыс аумағында меншік 
иелерінің бірлестігі (МИБ) және 
жай серіктестік (ЖС) құрылады. 

Бұл мақсатта тұрғындар арасында 
түсіндірме жұмыстары жүргізілді. 
Облыс бойынша 1222 көпқабатты 
тұрғын үй бар. Олардың 913-і жаңа 
басқару жүйесіне қосылды. Атал-
ған құрылымдардың 12-сі меншік 
иелерінің бірлестігі болса, 901-і 
– жай серіктестік. Бұл көпқабатты 
үйлердің 575-і Қызылорда қаласында 
орналасса, аудандар бойынша Аралда 
42, Қазалыда 106, Қармақшыда 56, Жа-
лағашта 21, Сырдарияда 28, Шиеліде 
69, Жаңақорғанда 16 үйді шамалайды, 
– деді  облыстық энергетика және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы басшысының орынбасары 
Қайсар Мұстафаев.

Аралдан соң облыс 
әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаевтың жұмыс 
сапары Қазалы және 
Қармақшы ауданында 
жалғасты. Облыс 
басшысы қос ауданның 
халқымен жүздесіп, 
өңірлер үшін аса өзекті 
мәселелерге тоқталды. 
Сондай-ақ екі өңірдегі 
атқарылып жатқан 
жұмыстарды көріп, 
бірқатар әлеуметтік 
нысандардың ашылуына 
да қатысты.

Алдымен аймақ басшысы аудан 
орталығы – Әйтеке би кентінде 
жаңадан салынған емхананың 
ашылу салтанатында болды. 250 
келушіге арналған медициналық 
ғимараттың құрылысын жүргізген 
«SCS Инжиниринг» ЖШС. Жоба-
ның құны 2 млрд 700 млн теңгеден 
асады. Үш қабатты ғи маратпен қоса 
жылу қазандығы, демалыс алаңы, 
қоқыс төгетін орын, келушілерге 
арналған алаң қарастырылған. 
Емхана ішін де қабылдау, пе-
диатрия, жұқ палы аурулар, рент-
гендік-диагнос тикалық, орто-
пе  дия  лық-бронхо спкопиялық 
бөлімі, УЗИ кабинеті, зертхана, 
стоматология және хирургия бөлімі, 
20 тө сектік күндізгі стационар, 
кіші операциялық зал бар. Гине-
кологиялық пен процедуралық 
бөлім, әкімшілік, конференц-зал 
және дәріхана жұмыс істейді. 
Мұнда білікті дәрігерлер мен 
тәжірибелі мейірбикелер қызмет 
көрсететін болады. Облыс басшысы 
жаңа емхананың ашылуына орай 
сөз сөйлеп, барша қазалылықтарды 
құттықтады.

– Бүгін сіздермен көптен күткен 
аудандық емхананың ашылу 
салтанатында жүздесіп отырмыз. 
Бұл – қазалылықтар үшін ғана 
емес, барша облыс халқы үшін аса 

маңызды жаңалық. Дана халқымыз 
«Бірінші байлық – денсаулық» 
деп, оған аса зор мән берген. 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы жыл сайын Жолдауында 
ұлт денсаулығына жіті мән беріп, 
халықтың денсаулығын жақсарту 
жайын ұдайы айтып келеді. Өйткені, 
кез келген мемлекеттің болашағы 
– оның халқының денсаулығына 
байланысты екендігі дәлелдеуді 
қажет етпейтін шындық.

Қазалы ауданында да денсаулық 
сақтау жүйесі жылдан-жылға 
өркендеп келеді. Бұған дейін жаңа 
заман талабына сай 150 орындық 
аурухана ашылды. Жаңа аурухана 
науқастарға сапалы медициналық 
көмек көрсету үшін заманауи 
медициналық техникамен, құрал-
дармен жабдықталған. Ресейден 
«Ангиограф» медициналық ап-

параты алынып, орнатылды. Бұл 
коронарография жасайтын аппарат 
аудандар ішінде тек Қазалыда ғана 
бар. Жақында Қазалы теміржол 
ауруханасынан МРТ орталығы 
ашылды. Енді сіздер Нұр-Сұлтан, 
Алматы секілді ірі қалаларға 
бармай-ақ, осы жерде медициналық 
қызметтер ала аласыздар. Бұның 
барлығы – сіздердің сапалы дәрі-
герлік көмек алуларыңыз үшін 
жасалып жатқан игі істер. Жаңа 
заманауи емхана халық игілігіне 
қызмет етіп, денсаулықтарыңыз зор 
болсын деп тілеймін, – деді облыс 
әкімі.

Мұнан кейін «РЗА» акционерлік 
қоғамының президенті, облыстың 
құрметті азаматы Самұрат 
Имандосов барша жерлестерін құт-
тықтап, өз лебізін білдірді. Жаңа 
нысанның лентасын қию рәсімінен 

соң облыс әкімі емханадағы меди-
циналық кабинеттердің жұмыс ы-
мен танысты. 

Облыс әкімі Қ.Пірімов атын-
дағы ауылға барды. Мұнда құны 
350 млн теңгеге жуықтайтын 
жаңа спорт кешені тұрғызылған. 
Былтыр басталған құрылыс дер 
кезінде аяқталып, пайдалануға 
беріліп отыр. Енді кешенде футбол, 
баскетбол, волейбол сынды спорт 
түрлерінен бөлек, балалар шығыс 
жекпе-жегі бойынша үйірмелерге 
қатысып, бокс және күреспен 
шұғылданатын болады. 

– Спорт – елдің мерейін асы-
рып, абыройын тасытатын сала. 
Тәуелсіздік жылдары Сыр спорт-
шылары халықаралық ірі жа-
рыстарда топ жарып, көк байра-
ғымызды асқақтатып келеді. 

Жалпы  қалада 28330 шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектісі 
тіркелген. Облыс кәсіпкерлерінің 
46,9%-і қаланың үлесінде. Қазіргі 
кезде «2021-2025 жылдарға ар-
налған кәсіпкерлікті дамыту 
жөніндегі Ұлттық жоба» аясында 
мемлекеттік бағдарламалар бо-
йынша 2 млрд 647 млн теңгені 
құрайтын 76 жоба қолдау тапқан. 

Тіркелген кәсіпкерлер саны былтыр 
осы кезеңмен салыстырғанда 7,6 
процентке,  жыл басынан бері 4,4 
процентке артқан. Ал жыл басынан 
бері қалада, қалаға қарасты елді 
мекендерде 3085 кәсіпкерлік 
субъектісі тіркеліп, 3129 жаңа 
жұмыс орны ашылған. 

Кәсіпкерлерді 
не толғандырады?

ЕҢБЕКТІ ЕЛ БІРЛІГІ ШИРАТАДЫ

Бүгінде елімізде, оның ішінде өңірде де  кәсіп ашып, өз ісін 
бастауға ниет білдірушілерге мүмкіндік бар. Кәсіпкерлікті 
қолдауға бағытталып,  қабылданған  түрлі мемлекеттік 
бағдарламалар – осының айғағы. Тек, көзін тап та, тәуекел етіп, 
іске кіріс! 

Кеше қала әкімі Асылбек Шәменов кәсіпкерлік мәселелері 
бойынша жеке азаматтарға арнап қабылдау өткізді. 

https://twitter.com/syrboyi

Кеңістікті кеңейткен 
көптомдық

www.instagram.com/syrboyi_kz

Болжайды ақын ғана 
келер күнін

Үрләй апаның 
әңгімелері

Қыс қамына 
ерте кірісті

www.facebоok.com/syrboyi.kz/

ОБЛЫС ӘКІМІ ЖҰМЫС САПАРЫМЕН ҚАЗАЛЫ, ҚАРМАҚШЫ АУДАНДАРЫНДА БОЛДЫ
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Саясат
ТАҒАЙЫНДАУАКТИВ

1-бет 

Біздің жерлестеріміздің 
ара  сында өз Отанын әлемге 
танытып жүрген көптеген кә
сіп қой спортшылар бар. Біз 
Олимпиада жүлдегерлері және 
Әлем  чемпиондарымен мақ та
намыз, олардың бірінші болуға 
ұмтылуы жас ұрпаққа үлгі. Сол 
спортшылардың қатарында қаза
лылық Марина Вольнова да 
бар. Қазалының қайсар қызы 
2012 жылы Ұлыбританияда 
өткен Олимпиада ойындарында 
бокстан қола медаль ді жеңіп 
алып, үздік нәтиже көрсетті.

Мемлекет басшысының бұқа 

ра лық спортты дамыту, қазақ
стан дықтарды көптеп тарту 
жөніндегі тапсырмасы нақ ты 
орындалуда. Жыл сайын дене 
шынықтыру және спорт сала
сының материалдықтехникалық 
базасы нығайтылып келеді. 
Аймақта биыл 7 спорт кешенін 
беру жоспарланса, оның бірі 
осы  ауылдағы спорт кешені. 
Бүгін есігін ашқан кешен ауыл 
тұрғындарын салауатты өмір 
салтын ұстануға үндейтін, 
жас тарды бұқаралық спортқа 
тартатын тәрбие ошағы бола
тынына сенімдімін. Қашақбай 
Пірімов ауылы мен көршілес 
орналасқан Жалаңтөс батыр және 
Басықара елді мекендерінің жас 
жеткіншектері осында жаттығып, 
ел абыройын асқақтады деген 
ойдамын, – деді өз сөзінде аймақ 
басшысы.

Айта кетейік, облыста спорт
пен тұрақты шұғылданушылар 
саны 280 адамнан асады. Ал 
Қазалыда бұл көрсеткіш 27 мың 
адамға жуық.

Облыс басшысының са
пары Ә.Тыныбаев атындағы 
«Басықара» су торабында 
жалғасты. 1970 жылы салынған 
плотинаның негізгі міндеті – Арал 
және Қазалы ауданын аяқсумен 
қамтып, көлдер жүйесіндегі 
балық шаруашылығын дамытуда 
қамтамасыз ету. Аталған ны
санда 22 жұмысшыинженер 
жұмыс істейді. Нысан басында 
ауыл ақсақалдарымен кездескен 
аймақ басшысы ел ішіндегі 
кейбір мәселелерге құлақ түрді. 
Басықаралықтар ауыл ішін
дегі жөндеуді қажет ететін 
көшелердің жайы мен егінге 
қатысты су тапшылығына байла
нысты сөз қозғады. 

Облыс әкімі Роза Бағланова 
атындағы мәдениет үйінде 
аудан халқымен кездесті. Жиын 
барысында алдымен өңірде атқа
рылған негізгі жұмыстар айты
лып, Қазалы ауданы үшін өзекті 
мәселелерге тоқталды. Оның 

ішінде өнім өндіруге бағытталған 
жобалар да тарқатылды. 

– Биыл ауданда «1200 басқа 
арналған ірі қара мал өсіру 
кешенінің және сүт өңдеу 
зауытының ІІ кезеңі және «Балық 
қалдықтарынан жасалған балық 
ұнын өндіру кешені» жобаларын 
жалғастырамыз. Мемлекеттік 
қолдау шараларының арқасында 
мал басы санында өсім бар. 
Мәселен, Қазалы ауданында 
ет 101,3%, сүт 105%, мал басы 
115% өсті. Ендігі кезекте мал 
шаруашылығы өнімдерін өндіру
мен бірге оны терең өңдеуге 

мән береміз, – деді Нұрлыбек 
Машбекұлы. 

Облыс әкімі халыққа аса 
қажет ететін жолдарды жөндеу, 
газ тарту мәселелерін де шет 
қалдырмады. Айта кетейік, 
биыл Әйтеке би кенті мен 
Қазалы қаласы аралығындағы 
автомобиль жолын қайта 
жаңғырту жұмыстары аяқталады. 
Сондайақ Қазалыдан Аралға 
қарасты Жаңақұрылыс ауылына, 
Бекарыстан би ауылынан Майда
көл елді мекені бағытына қарай 
жолға  орташа жөндеу жұмыстары 
жүруде. Бұған қосымша Қазалы 
қаласынан Кәукей, Қожабақыдан 
Бекарыстан би және Абай 
ауылынан Басықара елді мекені 
бағытындағы автомобиль 
жолдарын орташа жөндеу биыл 
толық аяқталады.

Мұнан бөлек «Өңірлерді 
дамыту» бағдарламасы аясында 
биыл Қазалы қаласының 10 көшесі 
жарықтандырылып, 16 шақырым 
электр желісі жаңғыртылады. Ал 
бұған дейін Әйтеке би кенті мен 
Ғ.Мұратбаев ауылы тұрғындары 
«көгілдір отынға» қол жеткізсе, 
сәуір айында облыс әкімі 
ауданға жасаған жұмыс сапары 
барысында Қазалы қаласын газға 
қосу рәсіміне қатысқан болатын. 
Енді биылғы ерекше жаңалық, 
Жалаңтөс батыр, Қ.Пірімов, 
Басықара ауылдарына газ кіреді.

Аймақ басшысы Қазалы 
ауданында кәсіпкерлік, өндіріс, 
ауыл шаруашылығы, білім мен 
денсаулық салаларында ат
қарылған жұмыстарды баяндап, 
биыл қолға алынған жобаларды 
да тізбеледі. Мәселен, азық
түлік бағасын тұрақтандыру 
мақсатында жоспардан бөлек, 
ауданда 114 гектар жерге қосым
ша егін егілген.  Мұнымен қоса 
«Қарлаң» көпірінің мәселесіне 
арнайы тоқталды. 

– Аудан  жұрты үшін ғана 
емес, аймақ үшін Қарлаң көпірінің 
маңызы зор. Әсіресе, көктем 
мен күзгі сең жүрген уақытта 
екі ор тадағы жол қатынасында 

қиындық туындайтынын білеміз. 
10 елді мекенді аудан орта лығы
мен байланыстыратын көпір 
мәселесін арнайы барған уақыт
та мердігермен ақылдасып, не
гізгі жұмыстарды бағдарлаған 
едік. Биыл басталған көпір 
құры лысының қазір 20 проценті 
орындалды. Көпірді 2024 жылы 
аяқтаймыз, – деді облыс әкімі. 

Жиын соңында Нұрлыбек 
Нәлібаев тұрғындардың сауал
дарына жауап берді. Мұнан соң 
кезектілік тәртібімен азамат
тардың жеке мәселелері бойын
ша қабылдап, аудан әкімі мен 

жауапты сала басшыларына 
нақты тапсырма берді. 

Облыс әкімі Әйтеке би 
кентінде салынып жатқан 250 
орындық мектептің құрылысын 
да көрді. «SCS Инжиниринг» 
ЖШС  салып жатқан ғимарат 
қыркүйек айында бітпек. Құны 
847 млн теңгеден асатын білім                                                   
ошағының бүгінде қабырғысы 
толық қаланып, төбесін шатырлау 
жұмыстары жүруде.

Мұнан соң Қазалы қаласында 
салынып жатқан «Өрімтал» 
балабақшасының құрылысы 
назарға ұсынылды. Жобаның 
құны 680 млн теңгеге жуықтайды. 
Мектепке дейінгі білім беретін 
мекеме 140 орынға арналған. 
Оның ішінде 2 жастан 7 жасқа 
дейінгі балаларды тәрбиелеуге 
8 топ жасақталатын болады. 
Балабақша пайдалануға берілген 
соң 38 тұрғынды жұмыспен 
қамту жоспарланған.

Аймақ басшысы Өркендеу, 
Ғани Мұратбаев ауылында 
болып, тұрғындармен кездесті. 
Сондайақ Ақжона ауылдық 
округіне де аялдап, Майдакөл 
ауылы тұрғындарының бақша егу 
жұмыстарын көрді. Елді мекенге 
жақын орналасқан «Құлпыбай» 
учаскесінен 30 және «Қурайлы» 
мен «Бозарық» каналы бойынан 
20 және «Жаңаталап» учаскесінен 
20 гектар жер дайындалып, 
түрлі дақыл егіліпті. Әсіресе, 
жергілікті халық қауын, қарбыз, 
картоп дақылының тұқымын 
молынан еккен. Әзірге шығымы 
жақсы бақша өнімдерін диқандар 
күз айында аудан орталығынан 
бөлек, Арал, Байқоңыр және 
Ақтөбе қаласына сатуды 
жоспарлап отыр. 

Облыс әкімі қазіргі кезде 
егісті әртараптандырудың 
маңыз ды екенін және әр ауыл
дың өзіндік ерекшелігін ескере 
келе, өнімділікті көбейту қажет
тігін баса айтты. Сондайақ, 
арналарға су жеткізу, насос 
қондырғыларын уақытылы алу 
мәселесін жеделдетуді тапсырды.

Қазалыдан кейін 
Қармақшы ауданында 
жұмыс сапарын 
жалғастырған облыс 
әкімі Жаңажол ауылдық 
округіне қарасты Дүр 
Оңғар ауылына аялдап, 
мұнда да бірінші кезекте 
жергілікті жұрттың бақша 
егу жұмыстарын көріп, 
диқан қауымға сәттілік 
тіледі.

Айта кетейік, ауылдық 
округтегі 123 отбасы 25 гектар 
жерге түрлі дақыл еккен. 
Бұған елдегі «Жаңажол» ЖШС 
техникамен жәрдемдесіп, су 
келер каналдар мен қарықтарды 
қазуға көмектескен.

– Биыл аудан бойынша 
барлық егіс көлемі 24336 гектар 
болса, оның ішінде негізгі дақыл 
– күріштің көлемі 12773 гектар 
болып отыр. Әртараптандыру 
бойынша мақсары, бидай, арпа, 
жүгері, күнбағыс, жоңышқа және 
биыл қант құмайы сияқты жаңа 
дақыл түрін енгіздік. Облыс 
басшысының тапсырмасымен 
азықтүлік қорын өзімізде қамту 
үшін жеке тұрғындарға бақша 
егу мәселесі бойынша жұмыстар 
жүргіздік. Әр ауыл маңынан 
барлығы 316 гектарды құрайтын 
агроаймақ құрылып, кейбір ірі 
шаруашылықтардың көмегімен 
жер дайындалып берілген еді. 
Енді аудан бойынша 837 отбасы 
бақша дақылдарын, картоп, 
көкөніс түрлерін егіп, күтіп
баптауда. Бұл жұмыстардың 
барлығы халық жағдайының 
әлеуметтік тұрғыдан жақсаруына 
үлкен көмек екені даусыз, – дейді 
аудандық ауыл шаруашылығы 
бөлімінің басшысы Әсет Омаров.

Облыс басшысы ауыл орта
лығына салынған «Жаңажол» 
саябағымен танысты. Ел ішіне 
көрік берген нысанды салуға 
шаруашылық 250 млн теңге 
жұмсаған. Саябақ ішінде арка, 
стелла, субұрқақ, сауда үйі және 
балаларға арналған спорттық 
ойын алаңы бар. Мұнда Нұрлыбек 
Машбекұлы аудандағы егін 
шаруашылығы бойынша аудан 
әкімінің қысқаша баяндамасын 
тыңдап, қосымша аудандағы 
күріш егетін ірі шаруашылық 
төрағаларымен де пікірлесті.

Ал мұнан соң Ш.Төлепова 
атындағы аудандық мәдениет 
үйінде өткен халықпен кезде
суде облыс әкімі өңірдегі 
атқарылған бірқатар жұмыстар 
мен алдағы іске асатын жобалар 
жайында айтып өтті. Мемлекет 
басшысының Жарлығы аясын
да аймақтың әлеуметтікэконо
микалық даму жоспарын баян
дап, аудан тұрғындарымен ашық 
диалог орнатты. Жергі лікті 
жұртты толғандырған мәсе
лелерге баса назар аударып, 

көпшілікпен бірге талқылауға 
қатысты.

– Аймақ халқының тұрмыс 
сапасын арттыру үшін бізге 
экономикалық өсім мен 
тұрақтылық керек.  Биыл өңірге 
350 млрд теңге инвестиция тарту 
көзделген. Индустрияландыру 
бағдарламасы аясында биыл 
құны 2,2 млрд теңгені құрайтын 
3 жобаны іске қосамыз. Соның 
ішінде Қармақшы ауданындағы 
жылына 1500 тонна құс етін 
өндіретін құс фабрикасы да бар. 
Сондайақ былтыр құрылысы 
басталған «Балық өңдеу цехын 

ашу» жобасын жыл аяғына дейін 
пайдалануға береміз. 

Су тапшылығын жою үшін 
Үкіметтен 3,6 млрд теңге 
қаржы бөлінді. Ал ауданға 7 
насос қондырғысы алынып, 3 
канал тазартылды. Облыстық 
бюджеттен 2 елді мекенге 3 насос 
қондырғысы алынып, 2 каналды 
тазарту жұмыстары басталып, 
оның біреуі аяқталды. Біз қазір 
азықтүлік бағасын тұрақтандыру 
үшін әр ауылдың мүмкіндігіне 
қарай көкөніс және бақша 
өнімдерін өзімізде өндіру үшін 
бос жатқан жерлерді икемдеп, 
егін егуге ынталы азаматтарға 
бөліп беруіміз қажет. Менің 
тапсырмаммен бұл жұмыстар 
барлық ауданда жүріп жатыр. 
Қазір жоспарлы егістен бөлек, 
Қармақшы ауданында 316 гектар 
жерге қосымша егін егілді, – деді 
жиында облыс әкімі. 

Сондайақ тұрғындар тара
пынан инфрақұрылым тарту 
мәселесінде сұрақтар жиі 
түсетінін айтты. Мұндай өзекті 
мәселе бойынша алда атқарылар 
жұмыс аз емес. Биыл Қармақшы, 
Т.Көмекбаев және Алдашбай 
ахун елді мекендерінің ауызсу 
жүйелері қайта жаңғыртылмақ. 
Тағы бір мәселе – «көгілдір 
отынмен» қамту. Жақында 
ғана Төретам мен Ақай елді 
мекендерінің тұрғындарымен 
кездескен Нұрлыбек Машбекұлы 

аталған елді мекендердегі ең 
өзекті мәселелердің бірі болған 
табиғи газға қосылатынын айтқан 
еді. Биыл екі ауылға да газ тарту 
жұмыстары басталып, таяу арада 
«көгілдір отын» игілігін көретін 
болады.

– Инфрақұрылым жұмыс тары 
бойынша тағы айтар болсақ, 
Ақжар мен Т.Көмекбаев елді 
мекендері арасындағы авто
мобиль жолын күрделі жөндеу 
және Жосалы кентінің 12 көшесін 
орташа жөндеуді биыл аяқтаймыз. 
Осы жұмыстарды аяқтау арқылы 
Қармақшы ауданындағы жақсы, 

қанағаттанарлық жағдайдағы 
жол дар үлесін 80 процентке жет
кіземіз, – деді облыс басшысы. 

Әлеуметтік нысандардың 
құрылысы да тоқтамайды. Облыс 
әкімінің баяндамасында айтыл
ғандай, биыл аймақта 6 мәдени 
нысан ел игілігіне табысталмақ. 
Оның ішінде құрылысы 
былтыр басталған Қуаңдария 
елді мекеніндегі ауылдық 
клубы да бар. Ал келер жылы 
«Ауыл – ел бесігі» жобасымен 
ауруханаға күрделі жөндеу 
жүргізілсе, Ақжар және Дүр 
Оңғар ауылдарында дәрігер лік 
амбулатория салынады. Спорт 
саласында тұрғындардың спорт 
нысандарына қолжетімділігін 
арттыру мақсатында биыл 7 
дене шынықтырусауықтыру 
кешені пайдалануға беріледі. 
Оның ішінде Жосалы кенті және 
Ақай ауылдық округіндегі дене 
шынықтырусауықтыру кешені 
барын айтуымыз керек. Сондай
ақ биыл аудан орталығындағы 
«Тәуелсіздік» ықшам ауданында 
балалар ойын алаңы пайдалануға 
беріледі. 

Халықпен кездесу соңында 
тұрғындар тарапынан бірнеше 
сұрақтар қойылып, облыс 
басшысы жауап берді. Жиында 
көтерілген газдандыру, жол, 
көпір, құрылыс және әлеуметтік 
салалар бойынша аудан басшысы 
Әділбек Ерсұлтановқа және тиісті 
салалық басқарма басшыларына 
тапсырмалар жүктеді. Мұнан 
соң жеке қабылдау өткізіп, өз 
өтінішімен келген тұрғындардың 
талаптілегіне де назар аударды.

Сонымен, облыс басшысы 
үш ауданның негізгі мәселелерін 
тыңдап, алдағы іске асатын 
маңыз ды жұмыстарды тағы 
бір пысықтады. Ауыл ақсақал
дарымен пікірлесіп, жұрт ішіндегі 
маңызды мәселені електен 
өткізді. Халық айтқан өтініш
тілектің барлығы тиісті мамандар 
арқылы қағазға хатталып, 
алда қаралатынын айтқан өңір 
басшысы ең алдымен, шалғай 
ауылдағы мәселелердің шешімі 
шет қалмайтынын жеткізді.

Серік ҚОЖАНИЯЗОВ – 
облыс әкімінің бірінші 
орынбасары

ҚР Президенті Әкімшілігінің келісі-
мі бойынша облыс әкімінің өкімімен 
облыс әкімінің бірінші орынбасары 
лауазымына Серік Салауатұлы 
Қожаниязов тағайындалды.

Серік Қожаниязов 1965 жылы 
Қызылорда қаласында туған. 1989 жылы 
Кузбасс политехникалық институтын 
(РФ) инженермеханик, 2002 жылы 
Л.Гумилев атындағы Евразия мемлекеттік 
университетінің Қызылорда филиалын 
экономистқаржыгер мамандықтары бо
йынша бітірген.

Еңбек жолын 1989 жылы Қызылорда 
қаласында №2 механикалықжөндеу зауытының инженертехнологы, 
учаске шебері болып бастаған. 19921999 жылдары «Серік» шағын 
кәсіпорнының, «Аркоинвест» инвестициялық жекеше лендіру 
қорының директоры, 19992001 жылдары Қызылорда қаласының әкімі 
жанындағы «Қалалық бизнес орталығы» мемлекеттік кәсіпорнының 
және Қызылорда облысы әкімінің жанындағы «Инвестиция тарту 
және құнды қағаздар рыногын дамыту орталығы» мемлекеттік 
кәсіпорнының директоры, Қызылорда қаласындағы «Сенім» ашық 
зейнетақы жинақтау қоры» ЖАҚның бас менеджері қызметтерін 
атқарған.

20012007 жылдары Қызылорда облысы әкімі аппаратының 
нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру бөлі мінің меңгерушісі, 
Қызылорда облы сының кәсіпкерлік және өнеркәсіп депар таментінің 
директоры, 20072008 жылдары Қызылорда қаласының әкімі болды.

20082014 жылдары ҚР ПремьерМинистрі Кеңсесінің 
ұйымдастыру жұмысы және аймақтық даму бөлі мінің бас инспекторы, 
осы  бөлім мең герушісінің орынбасары, одан әрі ПремьерМинистр 
Кеңсесінің аймақтық даму бөлімінің меңгерушісі қызметтерін 
абыроймен атқарды.

20142019 жылдары Қызылорда облысы әкімінің орынбасары, ҚР 
Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілі қызметінде 
болып, 2019 жылдан осы кезге дейін ҚР Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігінде вицеминистр лауазымын атқарып 
келді.

Нұрымбет САҚТАҒАНОВ – 
облыс әкімінің 
орынбасары

ҚР Президенті 
Әкімшілігінің 
келісімі бойынша 
облыс әкімінің 
өкімімен облыс 
әкімінің орынбасары 
лауазымына Нұрымбет 
Аманұлы Сақтағанов 
тағайындалды.

Н.Сақтағанов 1970 
жылы дүниеге келген. 
Қор қыт Ата атындағы 
Қы  зылорда мемлекеттік 
уни верситетін, Мәскеу 

мем ле  кеттік экономика, ста тистика және 
информатика университетін, С.Аманжолов 
атындағы Шығыс Қазақ стан мем лекеттік 
университетін бітірген.

Еңбек жолын 1992 жылы Қызылорда 
облысының Сырдария ауданындағы №172 орта 
мектепте оқытушы ретінде бастаған. Әр жылдары 
мемлекеттік, соның ішінде кеден органдарында 
жауапты басшылық қызметтерде болған.

20072012 жылдары Қазақстан Республикасы 
Экономика және бюд жеттік жоспарлау министрлігі 
Сыртқы инвестиция көздерін жоспарлау бөлімі 
бастығы, аталған министрлікте ми нистр
дің кеңесшісі, Еңбек және әлеуметтік қорғау 
министрлігі миграция комитеті төрағасының 
орынбасары, Қазақстан Республикасы Президенті 
Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы болды.

20122021 жылдары Шығыс Қазақстан облысы 
әкімінің орынбасары, бірінші орынбасары, Ұлан 
ауданының әкімі (ШҚО), Семей қаласының әкімі 
қызметтерін атқарған.

2021 жылдың ақпан айынан бастап осы кезге 
дейін Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының 
әкімі қызметін атқарып келген.

ЕҢБЕКТІ ЕЛ БІРЛІГІ ШИРАТАДЫ

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев кадрлық өзгерістерге 
байланысты актив отырысын 
өткізді.

ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімі 
бойынша облыс әкімінің өкімімен облыс 
әкімінің бірінші орынбасары лауазымына 
Серік Қожаниязов тағайындалды. 

Аймақ басшысы Серік Салауатұлын 
мемлекеттік қызметте тәжірибесі мол, 
білікті басшы ретінде жауапты қызметтерді 
абыроймен атқарғанын айтып, жаңа 
қызметіне сәттілік тіледі.

– Серік Салауатұлы аймақтың әлеумет
тікэкономикалық ахуалымен етене таныс, 
басшылық қызметтегі ұйымдастырушылық 
қабілеті жоғары, орталық және жергілікті 
атқарушы органдарда қызмет етіп, мол 
тәжірибе жинаған азамат.

Оның алдында өңірдің экологиялық 
жағдайын жақсартуға бағытталған 
жобаларды іске асыру, вегетация кезеңінде 
Сырдария өзенінде су тапшылығының 
алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру 
міндеті тұр. 

Мемлекет басшысының тапсырмасына 
сәйкес Солтүстік Арал теңізін сақтап 
қалу жобасының екінші кезеңін бастау, 
«Көкарал» бөгетін сақтап қалу, облыс 
аумағында жаңадан су қоймаларын салу 
жобаларын іске асыру жұмыстарын үйлес
тіретін болады, – деді облыс басшысы. 

Серік Қожаниязов облыстық ауыл
шаруашылық және жер, ветеринария, 
табиғи ресурстар және табиғат пайда
лануды реттеу, кәсіпкерлік және өнеркәсіп, 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармаларына, 
«Байқоңыр» әлеуметтік кәсіпкерлік кор
порациясына жетекшілік жасайды. Со
нымен қатар, облыстың құқық қорғау 
ор ган дарымен бірлесіп, қоғамдық қауіп

сіздікті және тәртіпті сақтау жұмыстарын 
үйлестіреді.

Активте облыс әкімінің тағы бір 
орынбасары таныстырылды. ҚР Президенті 
Әкімшілігінің келісімі бойынша облыс 
әкімінің өкімімен облыс әкімінің орын
басары лауазымына Нұрымбет Сақтағанов 
тағайындалды. 

Өңір басшысы Нұрымбет Сақтағанов
тың республикалық деңгейде түрлі 
салаларда мол тәжірибе жинап, 
қызметте сатылап өскен азамат екенін 
жеткізіп, алдағы міндеттерін абыроймен 
атқаратынына сенім білдірді.

– Қазіргі таңда өңір экономикасын 
әрі қарай әртараптандыру міндеті тұр. 
Аймағымызға отандық және шетелдік 
инвестиция тарта отырып, өңір экономи
касының шикізаттық бағыттан өңдеу 
саласына бет бұруын жеделдетуіміз қажет.

Облыс бюджетінің жоғары тұрған 
бюджеттегі, мемлекеттікжекешелік әріп
тестік жобалары, қаржылық даму инсти
туттары алдында 100 млрд теңгеден астам 
міндеттемелері бар. Осы орайда, біз облыс 
бюджетінің кіріс көзін мүмкіндігінше 
арттыруға жұмыс жасауымыз керек.

Нұрымбет Аманұлы осы аса өзекті 
мәселелерді үйлестірумен айналысатын 
болады, – деді облыс әкімі. 

Айта кетейік, Нұрымбет Сақтағанов 
облыстық экономика және қаржы, білім, 
денсаулық сақтау, қоғамдық даму, мә
дениет және спорт басқармаларына 
жетекшілік ететін болады. 

Активте облыстық мәслихат хатшысы 
Наурызбай Байқадамов, облыстық ар
да герлер кеңесінің төрағасы Серік 
Дүйсенбаев, облыстық қоғамдық кеңес 
төрағасы Әріп Хожбанов жауапты да 
күрделі қызметті тәжірибесі мол, жоғары 
лауазымдарда шыңдалған азаматтар 
ғана атқара алатынын айтып, лайықты 
тағайындау жасалғанын жеткізді.

ЖАҢА ҚЫЗМЕТ 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
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Қала басшысының қабылдауына алғаш бо-
лып  жас кәсіпкер Ұлан Сайлау келді. Өзі мек-
теп оқушысы екен.  Ұлттық өнерді өрге сүйреп, 
насихаттап жүрген жастың бірі. Ұлан тоқыма 
жіппен аяқ киімнің түр-түрін тігіп, берекелі 
іс бастауда. Алдағы уақытта мемлекеттік 
бағдарлама арқылы қайтарымсыз грант алып, 
шағын шеберхана ашуды көздейді. Өз кезегінде 
қала әкімі Асылбек Шәменов жас шебердің 
таудай талабы мен өнерін қолдайтынын және 
кәмелет жасқа толмағандықтан мемлекеттік 
бағдарламаға ата-анасының біреуі қатыса ала-
тынын айтты. Кез келген кәсіпті ашуға ең алды-
мен бизнес идея керек. Осы тұста шаһар басшы-
сы инновациялық жобалар арқылы қаржы алуға 
өзі көмектесетінін де жеткізді. 

Қабылдауға келгендердің тағы бірі – 
Әбілда Достанбаев. Ол 2017 жылы  жер алып, 
меди циналық орталық ашқан. Жеке кәсіп-
керге кәсібін кеңейту үшін қосымша жер 
қажет. Осы уақытқа дейін түрлі кедергілер, 
түсінбеушіліктерге байланыс ты сұраған жерін 
ала алмаған. Қала әкімі мәселені жан-жақты 
зерттеп, оңтайлы шешуді  қалалық тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас-
шысы Ғалымжан Қайназаровқа тапсырды.

Жеңісбек Төлепбергенұлы да кәсібін ке-
ңейту үшін жер сұрап келген. Ол Қызылжарма 
ауылдық округінде он сотық жерге жылыжай са-
лып, көкөніс өсірумен айналысады. Кәсіпкердің 
бұйымтайын тың даған Асылбек Шәменов  тиіс-
ті көмек көр сеті летінін айтты. 

Жеке кәсіпкер Жансая Жүнісова да 
мәселесін жеткізді. 

– «Умный дом» ЖК биыл ақпан айында 
«КРЭК» АҚ мекемесінен тендер ұтып алды. 
Біз қаладағы «КРЭК» мекемесі мен аудандық 
бөлімшелерінің өрт дабыл жүйелеріне ай сайын 
тексеріс жүргізіп, қызмет көрсетеміз. Алайда, 
жыл басынан бері бізге ақша аудармай отыр. 
Негізі келісім-шартта жыл соңына дейін ай сай-
ын 89900 теңгеден түсіп тұруы тиіс еді. Мамыр 
айында басшысына арнайы хат жаздық. Бірақ 
жауап берген жоқ. Мекеме есепшісі апта соңына 
дейін аударамыз деген. Әлі күнге дейін түспей 
отыр. Бүгін міне, кәсіпкерлерді қабылдап жа-
тыр дегенді естіп келдім. Олар қолдан келгенше 
көмектесуге уәде берді, – деді Жансая. 

Жалпы қала әкімінің қабылдауына 35 
кәсіпкер келіп, мәселелерін жеткізді. Айта 
кету керек, материал жазылып жатқан уақытта 
кәсіпкер Жансая Жүнісова хабарласып, шаһар 
басшысының қабылдауынан кейін «КРЭК» 
мекемесінен алашағының аударылғанын айтып, 
ризашылығын білдірді. 

Қала басшысының қабылдауы кезінде байқа-
ғанымыз, жаңадан кәсіп ашқысы келетін аза-
маттар немесе кәсібін кеңейтуге ұмтылғандар 
көптеген кедергілерге ке зі геді. Бірі жерді жалға 
алу кезінде оған кепіл қою, инфрақұрылымы 
дамымаған жерлерге орналасу болса, енді 
біріне қаржылық сауатсыздық кедергі келтіреді. 
Келесі біріне қаражат жетпесе, тағы бірін жөнсіз 
тексерулер шаршатады.  Қабылдауға келгендер 
аталған кедергілердің жолын кесу, кәсіпкерлікті 
дамыту үшін осындай қабылдаулардың, басқа 
да кәсіпкерлерді қолдайтын шаралардың жиі 
ұйымдастырылғанын қалайды.

Кәсіпкерлерді 
не толғандырады?

1-бет

Алдымен қала орталы ғын дағы 
Шымбай ауданына қарасты №13 
А газ тарату пунктінде болдық. 
Мұндай пункт тер саны 50 болса, 
оның 37-сі қалаға тиесілі. 

Қызылорда өндірістік фи-
лиалы газ желілерін пайдалану 
және жөндеу қызметінің инженері 
Марат Абасов қалада орналасқан 
газ тарату пункттері мен шкаф-
тарына жоспарлы түрде жөндеу 
жұмыстары жүр гізілгенін айтады. 
Газ рет тегіш тердің жөндеуі 100%, 
газ реттегіш шкафтары  56%-ке 
орындалған. Жер үсті газ құбы-
рының бойында қисайған, ма-
йысқан құбырлар жөнделген.

Өндірістік филиал облыс 
бойынша 2 336 шақырым газ 
құбыры мен құбыр бойындағы 
нысандардың қалыпты жұмыс 
істеуіне жауапты. Дирек то рдың 
бірінші орынбасары Жайық 
Әлішевтің айтуынша, бүгінге 
дейін күзгі-қысқы кезеңге да йын-
дық жұмысы 56%-ке жүр гізілген.

– Дайындық жұмыстары 
толық аяқталған соң облыстағы 
125 284 абонент алдағы жылу 
маусымында «көгілдір отынды» 
алаңсыз тұтына алады. Бүгінгі 
күні ескірген, қисайған, майысқан 
құбырларды жөндеп, сыры кет-
кен жерлерін қайта бояудан 

бастап, жерүсті және жерасты 
желілерінің тұтастығын тексе-
ру, жөндеу, газ құбырларындағы 
жабдықтың жай-күйін зерттеу 
мен ауыстыру сияқты техникалық 
жұмыстардың 21 түрі орындалу-
да, – деді Ж.Әлішев.

Бұдан бөлек, газға қатысты 
түрлі апаттық жағдай бола қал-
са, тиісті мамандардың қалай 
қимылдау керектігі бөлек пысық-
талуда. Бұл орайда техника мен 
газ мамандарының жұмыстарды 
орындауға дайын дығын тексе-
ру үшін арнайы оқу- жаттығу 
сабақтары өткізілген.

– Алдағы маусымдық жұ-
мыс  тарға дайындық кес-
теден ерте орындалды. Тех-
ни ка лық жұмыстардан бөлек, 
облыс әкімдігінің тапсырысы 
бойынша салынып жат қан газ 
құбырларына да бақы лау жүр-
гізіліп келеді. Биыл жыл соңына 
дейін облыс тағы 5 елді ме-
кенге газ жеткізіледі. Оларға 
«көгілдір отынды» апаратын 
газ құбырларының құрылысына 
«ҚазТрансГазАймақ» АҚ Қы-
зыл орда өндірістік филиалы 
тиісті бақылау жасауда. Бұл 
– жұмыстың сапалы жасалу-
ына септігін тигізбек, – деді  
өндірістік-техникалық бөлімінің 
басшысы Нұрлан Құрманбаев. 

Алдағы қысты Наурыз және 
Ж.Маханбетов ауы лы ның тұр-
ғын да ры «көгілдір отынмен» 
қарсы алуы да мүмкін. Себебі бұл 
елді мекендерге газ құбырын тар-
ту жұ мыстары қарқынды. Был-
тыр бас талған жоба жоспар бо-
йынша 2023 жылы аяқталуға тиіс. 
Жобаны «Әлия сервис» ЖШС 
мердігер компаниясы жүргізуде. 
Серіктестік бұған дейін Нұр-
Сұлтан, Ақтөбе, Қарағанды 
қалаларында ау қымды жұмыстар 
атқарған. Құрылыс жұмыстарына 
«ҚазТрансГазАймақ» АҚ Қы-
зылорда өндірістік фи лиа лының 
мамандары бақылау жасайды. 
Тексеру барысында кемшіліктер 
дер кезінде қалпына келтіріліп, 
жұмыс әрі қарай жалғасуда. Егер 
жоспардан тыс орындалса 4400 
абонент «көгілдір отын» игілігін 
көреді.

Газ мамандары жоспарлы 
жұмыстан бөлек, газ бен газ 
жабдықтарын пайдалануда қа-
уіпсіздік шараларын сақтау 
керегін үнемі ескертіп отырады. 
Филиал мамандары елді мекен 
көшелерін күнделікті аралап, 
қауіпсіздік ережелері туралы жа-
дынамаларды үй-үйге таратады. 

Баспасөз туры кезінде үйіне 
алғаш рет «көгілдір отын» 
кіргізіп, оның игілігін көргелі 
отырған «Рисмаш» ауданының 
тұрғыны Науқан Шаттықтың 
қуанышты сәтіне куә болдық. 
Бұл аумақта 2014 жылдан бері газ 
үздіксіз беріліп келеді. Алайда 
тұрғын жаңа ауданға енді көшіп 
келіпті. Сондықтан мамандар 
оған тілсіз жауды болдырмаудың 
жолдарын айтып, түсіндірме 
жұмыстарын жүргізді. 

«Қыстың қамын жаз ойла» 
дегендей, жылу маусымына 
дайындық жұмыстарын ерте 
бастаған мамандар күннің ап-
тап ыстығына да қарап жатқан 
жоқ. Өйткені, жауапты кезеңде 
тұрғындар жылусыз қалмау 
 керек.

Қыс қамына 
ерте кірісті

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы 
алдағы жылу маусымына дайындықты белгіленген кесте-
ден ерте бастап кетті. Дайындық жұмыстарын көрсету үшін 
жергілікті БАҚ өкілдеріне баспасөз туры ұйымдастырылды.

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Ал, қалған 309-ы ком-
муналдық меншікте және 
үйлердің  апаттық жағдайда 
болуына байланысты бас қару 
ұйымдары талап етілмейді. 
Жаңа басқару органдарының 
мүліктерін әділет органы-
на тіркеу жұ мыстары жүріп 
жатыр. Кейбір үйлердің 
құжаттарын заңдастыру уақыт 
алуда.

Кондоминиум объек ті-
сінің ортақ мүлкін күтіп-
ұстау үшін жинақ шоттарын 
ашу, көпқабатты тұрғын үй 
шығыстарының ең төменгі 
мөлшерін, коммуналдық қыз-
мет көрсету ережесін бекіту 
жұмыстары жүруде. Жай 
серіктестіктер заңды тұлға 
болып саналмайды. Сон-
дықтан қолданыстағы заңға 
өзгерістер енгізу жө нін де 
ұсыныстар жолданды. 

Қазір басқарма туын-
даған мәселелерді көр сетіп, 
жаңа басқарудың то лық қанды 
жүзеге асырылу уақытын жыл  
аяғына дейін созуға ұсыныстар 

жол дады. Қолданыстағы заң-
ның 48-1-бабына сәйкес, 
көппәтерлі тұрғын үйлер  
басқарушысының функция-
сына кондоминиум объек тісін 
басқаруға және ор тақ мүлкін 
күтіп ұстауға  жұмсалатын 
шығыстар  сме та сының жо-
баларын күнтіз белік бір 
жылға үй кеңесінің қарауына 
(келісуіне) ұсына отырып жа-
сау міндеттелген. Сондай-ақ, 
үй кеңесінің кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін 
басқару және күтіп ұстау бой-
ынша ай сайынғы есепті ұсыну 
мәселесі де қарастырылған, – 
деді Қайсар Мұстафаев.

Бұл тұрғындардың қа жетті 
жұмыстар тізімін өз бетінше 
таңдап, жылдық шығындар 
сметасын жасауға мүмкіндік 
береді. Оны жиналыста 
бекіту арқылы ай сайынғы 
шығындар есеп теледі. Әрбір 
үйдің тұр ғындары кондоми-
ниум объек тісін басқаруға 
және күтіп ұстауға арналған 
шығыстар сомасын дербес 
белгілейді. Егер тұрғындар 
тарифтің мөлшеріне қар-

сылық білдірсе, онда меншік 
иелері бірлестігі төрағасы оны 
қайта қарауы тиіс. 

Бұдан басқа, шығыс-
тарды оңтайландыру үшін 
көпқа батты тұрғын үй 
пәтерлерінің меншік иелері 
басқару функ  цияларын тұр-
ғын үй басқарушысына не-
месе он даған үйді бас қаруға 
ала   тын, аталған тұрғын үй-
лерді ұстауға байланыс ты 
мәсе лелерді кешенді ше ше 
алатын басқарушы ком па-
нияға беруге құқылы. Тір-
келген және қызметін жү-
зеге асыратын үй-жайлар 
(пәтерлер) меншік иелерінің 
коопера тивтері, пәтерлер, 
тұр ғын емес үй-жайлар 
мен шік иелерінің тұтыну 
коопе ра тивтері, тұтыну 
коопера тивтері көппәтерлі 
тұр  ғын үйді басқару жөнін-
дегі қыз метті биылғы 1 шіл-
деге дейін жүзеге асыра 
алады. Бұл ҚР «Тұрғын үй 
қатынастары» заңының 7-та-
рау 42-бабындағы өзгеріске 
сәйкес жүзеге асырылады. 

Атап өтерлігі, көппәтерлі 
тұрғын үйді, кондоминиум 

объектісінің ортақ мүлкін 
салуға, күтіп-ұстауға және 
пайдалануға байланысты 
барлық қолда бар құжатты 
қабылдау-тапсыру актісі бо-
йынша көппәтерлі тұрғын үй 
кеңесіне беруге тиіс. Оған 
қоса қабылдау-тапсыру ак-
тісіне қол қойылғаннан кейін 
заңнамада айқындалған тәр-
тіппен таратуды жүргізуге 
міндетті.

– Айта кетсек, мүліктің 
меншік иелерінің бірлестігі 
заңды тұлға ретінде санала-
ды. Ол – коммерциялық емес 
ұйым, оны төраға басқарады. 
Құрылым жарғыға сәйкес 
әрекет етеді. Басқарушыны 
жалдау мүмкіндігі бар. Жай 
серіктестік заңды тұлға емес. 
Аталған құры лым дар тұр-
ғындардың қара  жа тымен үйді 
күтіп ұс тайды. Ағымдағы және 
жинақ шоттары сіздің үйіңізге 
бекітіледі. Ал бос тұр ғын емес 
үй-жайларды, жер төлелерді 
жал ға беру ден, жарнама-
дан және бас қалар д ан табыс 
алу, үйді күрделі жөндеуге 
рес пуб ликалық бюджеттен 
жеңілдікпен қаржыландыру 

алу мүмкіндігі бар. Жер гілікті 
бюджет есебінен үйге техни-
калық тексеру жүргізе алады, 
– деді басқарманың тұрғын үй 
қатынастары және экономи-
ка бөлімінің басшысы Айгүл 
Ілиясова.

Оның айтуынша, жергі-
лікті бюджет есебінен кон-
доминиум объектісін тіркеу, 
оның ішінде сіздің үйіңіздің 
жер учаскесін рәсімдей оты-
рып, қаражат болған жағ-
дайда қайтарымды негізде 
лифтіні жөндеу, ауыстыру-
ды ұйымдастыру және қар  -
жыландыруды жүзеге  асы ру  ға 
құқылы. Бірыңғай сәу  леттік 
келбет беруге бағыт талған 
қасбеттерді, шатыр  ларды 
жай немесе күр делі жөндеуді 
ұйым дас тыру, қаржы лан ды-
ру ды жүзеге асыруға құқылы.

Айта кетерлігі, штатта үйді 
күтіп-ұстауда қыз мет көрсету 
бойынша қыз меткерлер саны-
ның көп болмауы қажет. 
Қара жатты жұмсаудың ашық-
тығы, мұн да 30%-і басқаруға, 
ал 70%-і үйді күтіп ұстауға 
жұмсалады.

ПИК пен МИБ: 
Өзгерістен не күтеміз?
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Біліктілікті 
арттыру курсы

«AMANAT» партиясы Сая-
си менеджмент академиясының 
ұйымдастыруымен 13-22 маусым 
аралығында өңірде ауыл әкімдерінің 
білімін жетілдіруге арналған 
көшпелі оқу семинары өтті. Оқу 
курсына облыстан 141 кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімдері мен партия 
филиалдарының Атқарушы хатшы-
ларын қамту жоспарланған бола-
тын. Апта басында  ауыл әкімдерінің 
19-ы оқу курсын сәтті аяқтады.

Белсенділер 
марапатталды

«AMANAT» партиясы облыстық 
филиалының Атқарушы хатшысы 
Ләйлә Төрешова республикалық 
референдум қорытындысы бо-
йынша облыстық штаб құра мында 
белсенділік танытып, рефе рен-
думның сәтті өтуіне атсалысқан пар-
тия белсенділері мен жақтастарына 
Қазақстан Республикасының Пре-
зи денті Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың, партия Төрағасы Ерлан 
Қошановтың, партияның Атқарушы 
хатшысы Асхат Ораловтың Алғыс 
хаттарын табыстады. 

Науқан кезінде өңірде пар-
тия филиалдары жанынан 9 штаб 
құрылып, 100 мыңнан астам азамат-
ты қамтыған 700-ден астам іс-шара 
ұйымдастырылған. 

Мектеп-
интернаттарының 
ахуалы қалай?

«AMANAT» партиясының об-
лыс тық филиалы жанындағы білім 
беру және денсаулық сақтау мәсе-
лелері жөніндегі қоғамдық кеңестің 
отырысында облыс бойынша ар-
найы және мектеп-интернаттарда 
оқитын балаларға жасалған жағдай 
сонымен қатар, аутизм және ау-
тизм спектр бұзылыстары бар ба-
лалармен жұмыс жасау мәселелері 
талқыланды. 

Жиын барысында арнайы кітап 
таныстырылып, даму ерекшеліктері 
түрлі балалармен жұмыс жасайтын 
қызметкерлерге, мемлекеттік ме-
кемелерге және кітапханаға тара-
тылды.

Мектеп құрылысы 
бақылауда

Партияның облыстық филиа-
лы жанындағы партиялық бақылау 
комиссиясының мүшелері сайла-
уалды бағдарлама аясында салы-
нып жатқан «Бәйтерек» шағын 
ау да нындағы 600 орындық мек-
теп құрылысына бақылау жа-
сап, мердігер мекеме басшыла-
рына анықталған кемшіліктер 
бойынша ұсыныстар берді. Сон-
дай-ақ құрылыстың сапалы әрі 
уақытылы аяқталуын қатаң тапсыр-
ды. 

Көшпелі қабылдау
Партияның облыстық филиалы-

на  ауызсу мен электр жарығына 
қатысты қаладағы  К.Нұрекешов  
кө шесінің бір топ тұрғындары 
атынан өтініш түскен болатын. 
Тұрғындар өтініші бойынша пар-
тия филиалының мамандары тұр-
ғындармен кездесіп, мән-жай-
ға қанықты. Тиісті жұмыстар 
 жасалуда.

Азаматтар 
өтінішпен келді

Облыстық мәслихаттағы 
«AMANAT» партиясы депутаттық 
фрак  циясының мүшесі Аида Әби-
буллаева, облыс бойынша ве тери-
на риялық бақылау және қада-
ғалау аумақтық инспекциясының 
басшысы Жандос Сәрсенбаев, 
Қаржы нарығын реттеу және да-
мыту агенттігінің Қызылорда 
қаласындағы басқарма басшы-
сы  Ләззат Темірова кестеге сай 
қабылдау өткізіп, тұрғындардың 
ұсыныс-пікірін тың дады. Қабыл-
дауларға 10-ға жуық азамат 
өтінішпен келді. 

***
Осы аптада партия тарапынан 

түрлі форматтағы 51 қоғамдық-
саяси іс-шара ұйымдастырылды.

АПТА АҒЫМЫНДА

МӘМІЛЕ

Жүздесу барысында облыс әкімінің 
орынбасары жұмысшылардың еңбек құқы-
ғын қорғау, қауіпсіз еңбек жағ дайын жасау 
және табысын артты руға баса назар аудару 
қажеттігін атап өтті.

Өңірдегі ірі кәсіпорындар 23 мыңға 
жуық адамды еңбекпен қамтып отыр. 
Оларға қосымша әлеуметтік қолдау 
көр сетіп келеді. Ендігі кезекте еңбек 
ұжымдарында әлеуметтік ахуалдың тұрақ-
тылығын қамтамасыз ету жалғасын табуы 

тиіс. Әрбір жұмыс беруші қызметкерлеріне 
қолайлы еңбек жағдайын жасау қада-
ғаланады. Еңбеккерлер жалақысын кезең-
кезеңімен көбейту қажет.

Облыс әкімінің орынбасары ірі 
кәсіпорын басшыларын бизнестің әлеу-
меттік жауапкершілігін арт тыруға, түрлі 
әлеуметтік жобалар мен әлеу меттік 
нысандар салу арқылы халықтың әл-
ауқатын көтеруге бағытталған игі істер 
жасауға шақырды.

Жиын соңында облыс әкімдігі, 
ірі кәсіпорын жұмыс берушілері мен 
облыстық кәсіподақ өзара ынта мақ-
тастық туралы меморандум дарға қол 
қойды. Олардың қатарында «СНПС - 
Ай Дан-Мұнай», «Шалқия Цинк ЛТД», 
«Қорқыт Ата әуежайы», «Қызылорда 
электр тарату тораптары компаниясы» 
АҚ, «Көлжан», «Интертич клиникасы», 
«Қызылқұм», «РУ-6», «Хорасан-U 
(Хорасан-У)», «Гежуба Шиелі Цемент 
компаниясы», «Фирма Балауса», 
«Шаған Жер», «Қазалы теміржол 
ауруханасы»,  «Alexey Sultan Akhmet», 
«Zhanros Drilling», «СКЗ-U», «Сыр 
медиа» «Ұлы Қабырға» (Қызылорда)» 
бұрғылау компаниясы ЖШС-тері және 
«Қызылордажылуэлектрорталығы» 
кәсіп орындары бар. 

Бұған дейін облыс әкімдігі 
«ҚазГерМұнай» БК ЖШС, «Торғай 
Петролеум» АҚ, «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ, «Қазақстан 
Темір Жолы Жүк тасымалы» қосалқы 
бөлімі, «ҚОР» мұнай компаниясы» 
АҚ, «ҚазПетрол груп» ЖШС, 
«Қуатамлонмұнай» БК ЖШС компа ния-
лармен осындай меморандум жа саған 
болатын.

Меморандумның негізгі мақсаты – 
еңбек ұжымындағы әлеуметтік-еңбек 
жағдайы мен өндірістік процестердің 
тұрақтылығын қамтамасыз ету. 
Сондай-ақ, жұмыс орындарын сақтау 
және персоналды жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз ету жөнінде шараларды 
қабылдауға назар аударылады.

«СБ» ақпарат

Үшжақты меморандум жасалды
Өңірде жұмыс берушілердің еңбек ұжымдарында әлеуметтік ахуалдың 

тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған үшжақты меморандум жасау 
жөніндегі бастама жалғасын тапты.

Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес аймақтың түрлі саласындағы ірі 
кәсіпорын басшыларымен кездесу өткізілді. Оны облыс әкімінің орынбасары 
Мархабат Жайымбетов жүргізді. 
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Аралды сүю керек 
қайтқанда да
Марқұм Мешітбай көкем 

жазды осы өлеңді ұмытпасам. 
Құттықовтың жыр қоржынында 
Арал жайы аз айтылмаған еді 
ғой. Иә, теңізді өлкеде туған 
талай талант бұл маңды шама-
шарқынша жырлап кетті. 

– Сәлем айт Арал жайын 
айтқанға да,

Жүзгенге, толқынында 
шайқалғанға.

Барында базарының 
қонса бақыт,

Аралды сүю керек 
қайтқанда да.

Сұлудың ақ жүзінен 
әр тайғанда,

Ақынның албырт жыры 
ортайғанда.

Аралдан ақ тілегің 
айнымасын,

Ананы сүйгендей-ақ 
қартайғанда...

Есте қалған шумақ еді. Жа-
ғалаудан ұзаған толқынның ды-
бысын аңсағандар көп расымен 
де.

Максим Горькийдің есімі 
оқырманға жақсы таныс. Қа ра-
ңызшы. «Менің жазғаным орыс 
ұлтының қайғысы». Осылай 
де ген ұлы жазушының шығар-
малары да халық үнімен астасып 
кеткен.

Жоғарыда айтып кеттім, 
Арал дан шыққан ақын да, жа-
зушы да жағалаудан қашқан 
теңізді көп іздеді. Іздеп те келеді. 
Аңсайды. Күтеді. Оралар деген 
сеніммен жүр. Әлдебір үміттің 
жетегі бұл. 

Олар әлемдік апаттың себе-
бін іздеп сенделген жұрттың 
жайына жүрекпен үңілді. Со-
лардың бірегейі Қуаныш Жиен -
бай ағамыз. Қаламгердің «Жал-
ғыз жел кен», «Теңіздегі бір 
тамшы», «Құлан жанарындағы 
ғұмыр», «Жер сілкінісінен бір 
күн бұрын», «Даңқ түрмесінің 
тұт қыны», «Қателесесің қымбат-
тым», «Елде жоқ ережелер», 
«Жиделі тоғайдағы жеті күн», 
«Ән салуға әлі ерте», «Күн 
түспейтін терезе», «Жер үстінде 
де жұмақ бар» кітаптары және 
таңдамалы шығармалар жинағы 
қалың оқырманның көңілінен 
әлдеқашан шыққан. 

Байқоңыр мен Арал жайын 
көсіле жазған кім десеңіз, саналы 
буын Қуаныш Жиенбайды сіл-
тейді. Әсіресе, қазіргі Арал ау-
данына қарасты Бөген ауылынан 
әрірек, 7 шақырымда жатқан 
кө не Бөгенде бір жылда туып, 
мектеп қабырғасын бірге аттаған 
кластасы һәм досы Толыбай 
Абылаев та осылай дері анық. 
Рас-ау. Бірақ, аяулы аналарының, 
қос ескекті қара қайықты ескен 
қайратты әкелерінің үмітімен 
бірге туған халықтың жыртысын 
жыртып, жоғын жоқтау маңда-
йына жазылғанын бұл екі ағамыз 
білмесе керек-ті. Тек бізге бел-
гілісі, бірі өлеңмен өріп, бірі 
қаймақты сөзін қалқытып, ажары 
әлдеқашан тайған Аралды әлі 
іздеп келеді...

Бала күнінен толқын көрген, 
толысқан теңіздің шапши соққан 
соңғы мінезінің куәгеріндей қос 
ағам. Қуаныш пен Толыбай. 
Жиенбаев пен Абылаевтың 
Арал жайлы әлі де айта берері 
хақ. Ал біздің бүгінгі теңіз деп 
таңдайымызды тақылдата таң-
ғалып жүргеніміз көлге ұқ сай 
ма, қалай? Сырдың суы жыл 
сайын сыздықтап ақса, көлге 
ұқсатқаның көлшікке айнал ма-
сына кім кепіл?! Бұрынғы шірене 
ағар дарияң жоғы рас қой. Құдай 

бетін аулақ қылғай! Осы тілекті 
барлығы іштей қайталап жүр.

Теңіз төсінде туған екі дос 
биыл 70-ке келді. Бір мек-
теп  тің бір класынан шыққан 
ақын мен жазушының қасына 
Қызылордадан бастап атқосшы-
лыққа жарап келемін. Туған 
жер ге табан тіреп, алдымен Әб-
діжәміл Нұрпейісовтің музей 
үйі мен «Балықшылар» музейіне 
соққан қаламгерлер теңіз бен 
атакәсіп – балықшылықтан қал-
ған түрлі жәдігерлермен та-
ныс ты. Әкелерімен бірге ау құ-
рып, теңізден балық сүзген екі 
қаламгер бала күнгі қызықтарын 
айтып, өлкедегі бұрынғы тірші-
лікті сағынышпен еске алды. 

Одан кейін аудандық орталық 
кітапханада оқырмандармен 
кез  десіп, өмірінің бедерлі тұс-
тары мен еңбек жолы жө нінде 
ой бө лісті. Кітапхана бас-
шысы Жа нар Әлішова мен он-
дағы қыз меткерлер қасиетті 
нан мен Аралдың нағыз су-
сыны – шұбатын ұсынып, қо-
нақжай халықтың іл типатын 
көрсетті. Кітапхана көр месі-
мен таныстырып, Қуаныш аға-
мыз дың барлық кітаптарына 
қысқаша шолу жасады. 

– Апыр-ай, мынаның барлығы 
менің кітаптарым ба? – деп риза 
кейіппен сөйлейді жазушы. 
Солай дейді де әр шығармасына 
елжірей қарайды. Қаламгердің 
бұл кейпі еншісін әлдеқашан 
беріп, арада көп жылдан соң 
баласымен сағынысып қауыш-
қан әкедей көрінгенін қалай 
айтпасқа?! Айтпақшы, кітапха-
надағы оқырмандармен жүздесу 
өз деңгейінде өтті. Жазушы 
шы ғармаларына қатысты сан 
түрлі сұраққа жауап беріліп, 
теңіз бен туған өлке жайында ән 
шырқалып, өлең де оқылды.

Осылайша белгілі жазушы, 
халықаралық «Алаш» әде би 
сыйлығының лауреа ты, «Жа-
лын» баспасы жария ла ған бір-
неше жабық бәйгенің жүл-
де гері, «Құрмет», «Парасат» 
ор дендерінің иегері, Арал ау-
да нының Құрметті азаматы 
Қуаныш Жиенбайдың шығар-
ма  шылық кеші өз кін дігі ке-
сілген теңізді өлкеден басталды. 
Осындағы мәдениет үйіндегі 
кеште аудан әкімі Серік Сер-
ма ғамбетовтың өзі бас болып, 
жазушы мен жары Әтір күл Би-
дайбекқызына, досы, бел гілі 
қаламгер Сүлеймен Мәметке 
құр мет көрсетті. 

Мерейтойға арналған кеш 

ең алдымен жазушының «Ұры» 
атты туындысынан үзін ді ре-
тінде алынған «Тулақ» қо йы -
лымымен басталған еді. Жер-
гілікті мәдениет саласының 
қыз меткері Серік Жаңабаев жаз-
ған драмалық көріністе жыраққа 
сатылып кеткен баланың елге 
деген сағынышы әсерлі сурет-
телген.

Жиында аудан әкімі Серік 
Сермағамбетов қасиетті Арал 
топырағынан өсіп-өнген қарым-
ды қаламгерлердің қазақ әде-
биетінде алар орны ерекше 
екенін, сан ғасырдан бері келе 
жатқан жыраулар мен би-ше-
шендердің ізін жалғап, кешегі 
Әбдіжәміл бастаған сөз өнерін 
ұлықтаған теңіз ұлдарының 
жалғасы тоқтамайтынан айтты. 

– Соның ішінде аядай ғана 
ауылдан шығып, әдебиет әле-
міне еркін ене білген Қуаныш 
Жиенбайдың тың ізденіс, то-
сын сүрлеуіне әдебиетіміздің 
көр некті тұлғалары мен қалам-
герлері әрдайым оң бағасын 
берді. Болашақ жас ұрпақ сіз 
секілді елінің қамын ойлар, 
рухы биік тұлғалардан үлгі алып 
өседі. Ұрпаққа өнеге болар мол 
мұраларыңыз көбейіп, жаза-
рыңыз таусылмасын. Сізге зор 
денсаулық, мәнді де мағыналы 
ұзақ ғұмыр, шығармашылық 
қыз метіңізге толағай табыстар 
тілеймін. Жетпістің желкенін 
керген мерейлі мерейтойыңыз 
құтты болсын! – деп лебізін біл-
діріп, қазақы дәстүрмен иығына 
шапан, жарына ақ жаулық 
жапты.

Одан соң аудан әкімі жа зу-
шының қаламдас досы, Жур-
налистер одағы сыйлығы ның 
лауреаты, білім беру са ла-
сының үздік қызметкері Сү-
леймен Мәметті де 70 жыл-
дық мерейтойымен арнайы 
құт  тықтап, сый-сияпатын да 
ұмыт пады. Аралға келген ар-
найы қонақ сөз алып, Арал 
өңі рі халқының кеңпейіл көңі-
ліне бас иіп, ризашылығын біл-
дірді. Қуаныш Жиенбай аға-
мызбен бірге жүрген сәттердің 
естеліктерінен сыр шертті.

– Айналайын ел-жұрт! Кір-
шіксіз ниеттеріңіз бен аппақ 
жүректеріңізден, бізге жасап 
жатқан ілтипат-ізеттеріңізден, 
қасиеттеріңізден айналдым. Әр-
қайсымыздың кіндік қанымыз 
тамған жеріміз бар, киелі еліміз 
бар. Елге еркелейміз, жұртқа 
келіп аунап-қунап жатамыз. Бізді 
еркелеткен, маңдайымыздан 

си паған осы елге, оның азамат-
тарына мың алғыс. Қазақ бұдан 
кем болған жоқ. Оның ұлылығы, 
дархандығы, кеңдігі жерінен. 
Жері қандай кең болса, жүрегі 
де, тілегі де сондай кең. 

Бұл Қуаныш екеуміздің әке-
леріміз де құрдас, өзіміз де бір 
жылдың, тіпті бір айдың төліміз. 
Қуаныш, сен шағын ауыл Бө-
геннен шығып, барша қазаққа 
танылдың. Бұл екінің біріне 
бұйырмайтын бақ. Бақытың 
құтты болсын, бауырым, – деп 
тебірене тілегін жеткізді Сү-
леймен ағамыз.

Сонымен бірге жазушы 
жайлы сыныптасы әрі ақын 
досы Толыбай Абылаев, бір 
кездері қызметтес болған жур-
налист-жазушы Жұмабай Жа-
қып мінезі де, туындылары да 
өзгелерден бөлек қаламгердің 
шығармашылығы хақында ке-
ңінен әңгімеледі. Тіпті, Жұма бай 
аға 1972 жылы «Ленин жолы» 
(қазіргі «Сыр бойы») газетіне 
Қуаныш екеуінің өле ңі шыққан 
газет нөмерін ес телікке сыйға 
берді. Демек,  жазушы ағамыз 
бұрынғылардың үрдісінен жа-
ңылмай, жазуды өлеңнен бас-
таған. Сондай-ақ жерлесі, сазгер 
Бо латбек Тәжімбетов сахна тө-
ріне көтеріліп, жазушы туған 
Бөгенге арналған әнін шырқады.

Жиын соңында кеш иесі сөз 

алып, ыстық ілтипат пен құрмет 
көрсеткен барша жерлестеріне, 
сондай-ақ ол осы кештің өтуіне 
ұйытқы болған аудан әкімдігі 
мен мәдениет бөліміне зор 
ризашылығын білдірді.

– Қошемет көрсетіп, алақа-
нында аялаған туған халқыма 
мың алғыс. Елдің елдігін кел-
гелі бері көріп те, біліп те жа-
тырмыз. Оның үстіне шүкір, 
мұндағы ағайынның жағдайы 
біз өмір сүрген уақыттан әлде-
қайда ілгері. Тұрмыс жақсарып, 
аудандағы халық саны арт-
қанын да байқадым. Жалпы 
қа ламгер деген халыққа көп 
дүниенің қажеті жоқ. Оларға 
тек оқырманының  жақсы ниет-
лебізі болса, сол жетіп жатыр. 
Соның өзі қанат бітіреді. Алла 
қаласа, әлі талай жоспар бар. Әлі 
де сіздер сенген, сіздер күткен 
теңіз жайлы жазар тың дүниеміз 
жеткілікті. Мен туған жерімнің 
ыстық топырағын ұмыт падым. 
Шет елде жүріп, ойымнан теңіз 
шыққан емес. Егер бойымда 
кішкентай бір таланттың жұғы-
ны болса, ол да осы өлкеден 
дарыды, осы топырақтың қуаты, 
– деп риза көңілмен ақтарылды 
жазушы.

Қуаныш ағам теңіз жайлы 
тақырыпта қаламының тоқта-
май тынын айтқанда Мешітбай 
көкемнің әлгі өлеңі ойға тағы 
оралады. Аралды сүю керек 
қайтқанда да...

Солай. Бүгіндікке ел ішін 

аралап, ықылас пен пейілге әб-
ден тойғандаймыз. Айтпақшы, 
Толыбай ақынның да осындай 
кеші жылы күздің басында 
өтпек.

Бетоншыдан 
жазушылыққа...
Қуаныш аға Қазалыға бөтен 

емес. Тіпті, әріден қозғасаңыз, 
бабалары осы төңіректен шық-
қан. Ал өзі осы Қазалыда аз-маз 
уақыт жұмыс істеген. Өзінің 
айтуынша, мектеп бітірген соң 
оқудан әдепкі жылы жолы бол-
мапты.

– 70-жылдан те ңіздің қайтуы 
басталды ғой. Сол уақыт та ры 
біздің үй осында көшті. Бө ген-
нен Қазалыға қоныс аударған 
соң оқуға талаптандық. Одан 
жол болмай, елге қайта келдік. 
Жұмысқа тұрып, осын дағы 
бе тон дайындайтын зауыт-
та еңбек еттім. Есімде әлі, сол 
уақыт та «Басықара» плоти на-
сы ның құры лысы жүріп жатты. 
Бетоншы бола жүріп, бала күн-
нен қалыптасқан шимай ла-
рым  ды да ұмытпадым. Өлең 
шы ға  рып, аудандық «Ленин 
туы» газетіне, Аралдағы «Тол-
қын» басы лымына жол дай-
тын    мын. Онымыз жарыққа 
шық са, кәдімгідей қанат танып 
жү  ретінбіз. Кейін нағашымның 
сілтеуімен жазған-сызған дарым-
ды белгілі жазушы, жерлесіміз 
Әлмәмбет Әліш ағамыз көріп 
ұнатқан екен. Осылайша аудан-
дық газетке корректор болып 
жұмысқа қабылдандым, – деп 
еске алады жазушы.

Аудандық басылымда көп 
жұмыс істемеген Қуаныш 
Жиен бай келер жылы Алма-
тыға аттанып, ҚазМУ-дың 

жур  налистика факультетіне 
оқу ға түсіп кетті. «Жазушы бо-
луы ңызға не әсер етті?» деген 
қа залылықтардың сұрағына сәл 
ойлана отырып, бір қалыпты 
дауыспен сөйлей берді.

– Біздер мектепте көп білім 
ала қоймадық. Бірақ әдебиетті 
сүйіп оқыдық. Ол пәннен сабақ 
берген Жалғас Құрманов дейтін 
мұғалімнің де ықпалы болды. 
Оның үстіне мына араларыңызда 
жүрген, бірге оқыған Толыбай 
екеуміз бала күнімізден кітапты 
көп оқыдық. Орыстың атақты 
Константин Паустовский дей-
тін жазушысының айтқан сөзі 
есімде. «Теңізде туған адамның 
ақын болмауға қақысы жоқ» 
дейді ол. Жалпы теңіз жағасында 
дүниеге келгендер қиялға тым 
жақын болатыны рас. Сезімге 
бой ұрғыш. Әсершіл келеді. 
Теңіз кейде ашуға бой ұрып, 
толқынмен жағаны сабалай жө-
нелсе, артынша лезде тыныш-
талып, жаймашуақ күйге түседі. 
Адамдары да сондай. Ал жазуға 
бой ұрсақ, ол да туған өлкенің 
әсері, балалық кездегі тынық та 
ашушаң мінезді теңіз көрінісінің 
жадымызда сақталуынан шығар,  
–  деп толқи жауап қатты.

Бізге бір белгілі дүние бар. 
Қуаныш Жиенбайдың шығар-
маларының дені – теңіз және он-
дағы адамдардың түрлі тағдыры.

Сонымен Аралда өткен жа-
зушымен кездесу Қазалыда 
жал  ғасқан. Қаламгердің 70 
жыл  дық мерейтойына арналған 
шы ғармашылық кешке қаза-
лы лық ағайын көп жиналды. 
Роза Бағланова атындағы мәде-
ниет үйінде өткен «Теңізбен 
тағдырлас қаламгер» атты кеште 
Қуаныш Жиенбай мен оның 
жары құрметпен сахна төріне 
жайғасты.

Мұнда да аудан әкімі Мұхтар 
Оразбаев құттықтау сөз сөйлеп, 
жазушының елдің рухани-мә-
дени өмірінде өзіндік дара қол-
таңбасы қалған тұлға екенін атап 
өтті. 

– Сіз әдебиет саласында зор 
еңбек сіңіріп келесіз. Асау тол-
қынды теңіз жағасында дүниеге 
келіп, алғаш биік белеске қадам 
басуыңыз Қазалы топырағынан 
басталды. Қарапайым жұмыс-
шы дан қабырғалы қазаққа та-
нымал жазушылық дейтін өнер-
дің жолында жоғары шыңға 
шықтыңыз.   Сіздің ұшқыр қала-
мыңыздан туған терең ойдың 
жетегімен қаншама жинақ, қан-
шама кітап оқырман жүрегіне 
жол тапты. Шығармаларыңыз 
кейінгі толқынға үлгі болып, 

туған жерді, елді сүюге жете-
лейтіні әбден анық. Мерей то-
йыңыз құтты болсын, – деп 
тілегін білдірді аудан басшысы.

Мұнан соң Қуаныш Әлмұ-
рат ұлы мен оның жарының 
иығына қазақы дәстүрмен ша-
пан мен ақ жаулық жауып, 
сый-құрмет көрсетті. Медицина 
саласының ардагері, Қазалы 
ауданының құрметті азаматы 
Құлпыбай Ысқақов, Қазақстан 
Журналистер одағының мүшесі, 
Қазалы ауданының құрметті 
азаматы Қасқырбек Мәмбетжан, 
жазушының қаламдас достары, 
«Егемен Қазақстан» газетінің 
ардагер тілшісі Сүлеймен Мәмет 
пен ақын Толыбай Абылаев сөз 
сөйлеп, ізгі лебіздерін білдірді. 
Ақын Толыбай досына арнаған 
«Қара сөздің жорғасы» атты 
өлеңін сахнада оқыды.

– Жас күніңнен жай таппай,
Жаздың туған Аралды.
70 келді байқатпай,
Ағартқан сәл самайды...
...Айнымайтын Аралдан,
Ұшан теңіз ойларың,
Сол Аралдан жаралған,
Қаламгерлік қайнарың.
Қаламгерге қарымды,
Ықыласы зор елдің.
Шәкіртісің дарынды,
Нұрпейісов Әбеңнің.
Кітабың жүр аралап,
Байтақ елдің әр тұсын,
Жаза бер дос, саралап,
Күллі қазақ халқы үшін.
Толыбай аға осы өлеңді 

оқы ғанда залдағы көрермен 
дуылдата қол соқты. Иә, бала 
күннен қатар өсіп, бозбала 
кез  дегі алғашқы да сәтсіз ма-
хаббаттың күйін қатар кешкен 
қос достың ықыласына жұрттың 
ризашылығы еді бұл. Толыбай 
ақын мен жазушы Қуаныштың 
әкелері нәпақасын теңізден 
айы рып, аналары солар тапқан 
несібемен ұл-қызын өсіріп, ба-
ла тәрбиесімен айналысқан. 
Төкемнің айтуынша, Қуаныш 
көпбалалы отбасыдан шыққан 
әрі үйдің үлкені. Қазақы тәр-
биемен әжесінің қолында өсіпті. 
Ал әкесі Әлмұрат теңізде жүзген 
кемеде әрі механик, әрі балықшы 
болған.

Шығармашылық кештің қы-
зық болатын жөні бар. Қаза-
лыдағы ақын інім, аудандық 
«Қазалы» газетінің бас ре дак-
торы, Ғани Мұратбаев сый  лы-
ғының иегері Есет Та бын баев 
сыр-сұхбат арқылы жазу  шының 
ақтарылуына, әсерлі әңгіме өр-
бітуіне керемет сұрақтар дайын-
дапты. Қуаныш ағамыз да Есеттің 
сұхбаттасудағы шеберлігіне риза 
болды. Сондай-ақ, оқырмандар 
жазушының шығармашылығына 
қатысты өз сауалдарын қойып, 
пікір алмасты. Соның бірі – 
жазушының Әбдіжәміл Нұр-
пейісовке қалай шәкірт атануы 
еді. Ханнан да, қарадан да қай-
мықпай, айбарлы пікірін ашық 
айтатын абыз жазушыға Қуаныш 
қалай ұнап жүр? Жазушы өткен 
жылдар естелігін былай бө ліскен 
еді сонда.

– Мен оқуға түсіп, төртінші 
курсқа өткен жылы «Лениншіл 
жас» газетіне (қазіргі «Жас 
Алаш») жұмысқа орналастым. 
Ол кезде редактор Сейдахмет 
Бердіқұлов. Сонда жүргенімде 
«Тұз» деген шағын материал 
әзірледім. Оның сюжеті біздің 
елде тұрған Төлеген Әлімбетов 
есімді кеме капитаны жайлы 
еді. Ол кісі теңіз тартылған соң 
жақын ағайындарымен Қап-
шағайға көшіп, осында кәсібін 
жалғастырған. Сол ағамыз Қап-
шағайда жүріп қайығының 
басындағы Аралдан алып келген 
бір қап тұздың бір түйірін аузына 
салып барып, суға ауын төгіп, 
балығын аулайды екен. Осындай 
оқиғаға құрылған әңгімемді 
Әбекең оқып, Сейдахмет аға-
мызға телефон шалған көрінеді. 
«Үй ге жетсін» деген хабар келді 
солай. Таныстығымыз осылай 
басталды, атақты жазушыдан 
көп дүние, тәлім, жазудың қыр-
сырын хал-қадірімізше үйрендік. 
Әлем мойындаған Әбдіжәміл аға 
тумысынан солай, кез келген 
адамды жанына көп жуыта 
бермейді. Ал өзі ұнатқан адамды 
іздеп тауып алады. Қысыр әң-
гіме, бос сөз болған жерде ол 
кісіні таппайсыз. Ол өмір бойы 
әдебиетке, жазуға деген адалдық 
қалпынан таймай, дүниеден өтті, 
– дейді Қуаныш аға.

Айтпақшы, елге арнайы 
келген жазушы мен басқа да 
қонақтар Жанқожа батыр ке-
сенесі мен Жалаңтөс баһадүр 
ескерткішіне барды. Құран оқы-
тып, бабалар рухына тәу етті. 
Қазалыдағы аудандық тарихи-
өлкетану және Ғани Мұратбаев 
мемориалдық музейіне соғып, 
жергілікті тарихи жәдігерлермен 
де танысты.

Осындай екі ауданда өткен 
әсерлі кеш тағылымды іс-ша-
ралар легімен аяқталған. Сара 
сөз дің құлагері, Аралда туып, 
алты Алаш баласына рухани азық 
сыйлап жүрген Қуаныш Жиен-
байды туған халқы осылай дә-
ріптеген еді. Ал «Арал тағдыры 
– адам тағдыры» деп толғанған 
қаламгердің қаламы мұқалмай, 
әлі де көп дүние тудыра берсе 
деген тілек оқырман жүрегінде.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы».

Арал және Қазалы 
аудандарынан

ТЕҢІЗДІ ӨЛКЕНІҢ 
ТҮЛЕГІ

Жақында ғана 
адам жанына жылу 
берер кездесу өтті. 
Басты қонағымыз 
– әдебиетсүйер 
қауымға жақсы таныс. 
Шығармаларының 
дені тартылған Арал 
мен ондағы тіршіліктің 
өткені және бүгінгісі. 
Өзім де журналистік 
сапта жүрген соң 
бұл тақырыпқа 
соқпай кетпейтінмін. 
Кейіпкеріміз белгілі 
қаламгер Қуаныш 
Жиенбай екенін 
білгенде... Басшылық 
тараптан айтылған 
ұсынысқа бірден 
келістік. Батыс 
беткейде қанаттаса 
жатқан қос аудан – 
Арал мен Қазалыда 
өтетін жазушының 
шығармашылық 
кешіне Қуаныш 
ағамның өзімен бірге 
аттандық.
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Екі Дүйсенбек бар. Бірі 
– жұрттың бәрі білетін, тап 
осы күндері бұрынғылар «тал 
түс» атандырған төл ме рейлі 
мерекесінің қамымен том
паң қағып жүгіріп жүрген, 
ша руасы шағын, кәдуілгі жұ
мыр басты қарапайым пенде. 
Екіншісі – жұрт біле бермейтін, 
өмір өрнегі мен адам баласына 
ретсіз ашпаған Жан сырын өлең 
киелінің өзегіне өріп, бауырына 
жасырған пенделіктен жоғары, 
«періште болмыстан» сәлпәл 
төмен тұрған ерекше жараты
лыс. 

Ел танитын Дүйсенбек Қы
зылорда қаласында тұрады, 
қарапайым газет қызметкері, 
бұйырған нәпақасын Сыр бо
йынан теріп жеп жүр. Ал бы
лайғы жұрт тани бермейтін шын 
Дүйсенбек қайда тұратынын, 
түбі қай қияға тұрақтайтынын, 
шыр көбелек айналып шырыл 
қаққан шыбын жаны неден тоят 
табатынын өзі де білмейді. Бұл 
жолы, қолдан келгенше сол, 
бізге таныс әрі бейтаныс, мәтін 
қалқасындағы Дүйсенбектің 
жү регіне тыным таптырмай 
түртпектей беретін өлең жайын 
сөз етсек пе дейміз.

Дүйсенбек достың аңғал
саңғал көңілі, ашықтесік өмірі, 
кәсібіне сай нәсібі, осыған 
дейін қандай бейнет көргені, 
жанынан артық көретін еліне 
бермегі мен бергені, салдық 
дәуірі сайын дала төсінде қалған 
«сухой серілігі», тұрқы шағын 
болса да мінез бітімінің ірілігі, 
кейде тіпті араб, парсы, үнді 
халқының жауһары «Мың бір 
түннің» өзін жолда қалдыратын, 
ізінен құйын тұрғызған түрлі 
хикаят пен соған кереғар тым 
нәзік лирик болмысы жайында, 
бұ йыр са келесіде, кезеңі жетіп 
кезегі келген сол бір шақта 
күркіретіп айтып, бұрқыратып 
жаза жатармыз.  

Жалпы, дүниетанымы ха
қында қанша айтқанмен, шегіне 
шығу мүмкін емес қой. Кім болса 
да, қамшының қысқа сабындай 
тіршіліктегі өмірлік ұстын – 
өзіндік дүниетаным шеңберінің 
қалыптасуына әуелде «мына 
жағдай себеп болып еді» деп 
тап басып ажыратып бере ал
майды. Бұл – жылдар бойы ой 
көкжиегінде саналы һәм бей
саналы түрде шорланып бітіп, 
ақыры болмысқа толайым әсер 
ететін жиынтық қасиет. Көп
тің білетіні соның ақырғы 
салдары ғана. Көзге көрініп 
тұрған жалғыз айғақ болған соң, 
айналып келіп соны қаузау бе
руді әдетке айналдырғанбыз. 

Дүйсенбек дүниетанымын 
ғылыми шарттылық аясында 
қарастыруға да болар еді. Олай 
етуге, көзі тірі ақынның ты
нысын тарылтып алатын бол
дық. Шынтуайтына келгенде, 
дүниетанымға қатысты таным
дық низам аясында көңіл көк
жиегін айқындайтын қанша 
айырық болса да, айналып кел
генде қандыауызға ілігер тұсы 
ортақ. Философ ЖанПоль 
Сатр дың сөзімен айтқанда «Кі
сінің «Мені» қандай болса, дү
ниетанымы да сондай». Мифтік 
сана ыңғайымен дүниені сезім
эмоция әсерімен қастерлеу ар
қылы бейнелі қабылдау, діни 
мистика сарынына ілесіп құл
шылықпен ұлықтау, фәлса па лық 
логикаға сүйене отырып таным 
көкжиегінен өткізу – сөз иесінен 
шетін ерекшелік емес. Мұның 
ең қарапайым тү сіндірмесі «Ала 
қойды бөле қырыққан жүнге 
жарымайды!» дегенге келіп 
саяды. Анығы да, ақиқаты да – 
осы!

Міне, менің алдымда Дүй
сен бек Аяшұлының Сыр бойы 
«Қаламгерлер қауымдас тығы
ның» төрағасы Аманжол Оң
ғарбаевтың демеушілігімен жа
рық көрген өзі тәрізді жұқалтаң 
жинақ жатыр. Көкіректен әл
сінәлсін өніп тұрған көзді 
бұлақтай бұрқсарқ қайнап, лы
қып келіп тұрған шырын сөзді 
шырайын шығарып, томтом 
етіп төгіп тастауға келгенде 
ке жірлігі қысып, мойны жар 
бермей тұратын бұл жалқаулық 
дегенді қойсаңшы. Ең болмаса 
публицистика жанрына құрмет 
есебінде, алты қырдың шыңына 
екі қолға қос кітап ұстап кө
терілуге де болар еді ғой. Жоқ, 
орын таппай қалғандай өзі ша
ғын жинақтың соңына мақа
лаларын топтастыра қойыпты. 
Әулие тап Қожанасыр көкеңдей 
болмасаң, бүйтер ме едің?! 

Негізі, біздің Дүйсенбек 
әлем әдебиетінің аужайын бір 
кісідей шырамытатын қазақ. 
Ондай телегейлігі жағынан, 
ақылойдың алаңы – шатыраш 
шахмат тақтасында өзін еркін 
сезінетін, қырынан қарап тұр
ған аттың фигурасынан емес, 
Қадыр ағасынан айнымайды. 
Қаламгердің көркем, публицис
тикалық туындылары, сан түрлі 
тақырыпты терең талдаған 
жур  налистік пайымдары мен 
эсселері өз алдына бөлек тал
дауды қажет етеді. Өйткені оның 
оқығаны мен зердеге тоқығаны 
тәжірибеде үнемі таразы ба
сын тең ұстап тұратынын бө ліп 
айтпасқа болмайды. Сөз өне
рінің сөлін алып, мөрін мең
герген, қай тақырыпқа салсаң 
да ескекті қара қайықтай қай

қаңдай жөнелетіні өз алдына, 
бастығы айтқан кей тапсырмаға 
қырсыздау болғанымен, көтер
ген қоғамдық мәселеге ерекше 
жауапкершілікпен қарайтын 
мұндай маман көп емес.

Алдына шығып тартып, ту 
сыртынан итеріп, үнемі түрт
пектеп, жетелеп отырмасаң 
жел дей есіп отыратын желдімая 
Дүйсенбек жоқ. Бой жасырып 
жүре беруге бейіл, мінезі ес
кінің жібегіндей есілген бұ
йығы дос өрнекті өлеңге кел
генде қамшы салдырмайды. 
Жи нақтағы Қызылордаға ниет
телген алғашқы өлеңіненақ 
«Мен болам қара талың өрт 
ораған» деп ақындық «Мен» 
тепсініп тұр. Сөзінің әуелінен 
бастап орқояндай ойқастап, әр 
шумағынан құйын тұрғызып, 
тармақ сайын өрт шығарып 
отырмаса ол сүлей Дүйсенбек 
бола ма?!

Өлеңмен қатар қойып егіз 
әліптеуге болатын, бейне жасау 
жолдары етене саланың бірі – 
кескіндеме ғой. Шеберіне қарай 
сәтті һәм сәтсіз шыққан кез 
келген қылқалам туындысын 
ойланбастан поэзия қатарына 
қосып жіберуге болады. Сол 
сияқты, әр картина өзегін көк
теп өткен ой өз алдына өлең. 
Тап соның өзіндей болмаса да, 
соған сұранып тұратын өрнекті 
сөзбен өрілетін тақырып атаулы 
дүниені бейнелі қабылдау үде
рісінен туындайтын дүниета
нымдық пайымдар негізінде өр
битініне ешкімнің таласы бола 
қоймас. 

Кескіндеме өнеріндегі кар
ти на геометриясы мен оны қа
был дау, бояу мен түс тақы ры
бына ерекше мән берген белгілі 
физикмеханик Б.Раушенбах 
«Пространст венные построения 
в древнерусской живописи» 
ат ты еңбегінде бейнелеу өне
ріндегі кеңістік ауқымын ар ши 
түседі. Бұл тұрғыда ға лым ның 
жалпақ жұртқа ұсын ған нысанды 
суреттеу әдіс тері (тіз бекті, қатар, 
кері) ара сын дағы образды түю 
ар қылы тірілту – перцевтив тә сіл 
ерекше ден қойғызады. Көр кем 
әлемге жанасқан кез келген сөз 
иесінің ниетті мақ саты көздеген 
нысанына жан бітіру ғой. Олай 
болса, ғылыми айналымға 
кескіндеме һәм психология 
арқылы келсе де, өлең талдау 
тәжірибесіне толық сіңісе алмай, 
босағадан сығалап жүрген осы 
ерек әдісті Дүйсенбек әлеміне 
қолданып көрейік.

Өлеңді әркім өзі үшін жа
затын шығар ғой. Десе де, өз
генің көңіл пернесіндегіні тап
паған көрікті сөздің бәрі өлең 
болып жарытпайды. Біз аспан 
асты, жер үстіндегіні ой өлшемі 
арқылы алдымен «жанды» мен 
«жансызға» бөліп алып, со
ңыра кесімді үкім шығарып 
«өл діге» санап жүрген қай нәр
сенің де шын мәнінде «өлі» 
екеніне алдымен дәлелдәйек 
керек. Оның түйіні Абай 
айтқан «Мені» мен «менікінің» 
айрылғаны» жүйесіндегі дүние
таным қисынына қатысты үзі
ліп түскен тылсым сырдан кө
рінеді. Сүлейлер нәр алған 
тұмаға ұмтылған дүр Дүй сен
бекше пайымдасақ, «Айнал
дырған ой ұршық» арқылы өмір 
жібін өретін өлең тылсымның 
бұл байламымен келіспеске бол

майды. Ол нені айтуға бекінсе де 
астарына осы астыртын ке лісім 
ілесіп, айдарынан жанға жайлы 
жел есіп отырады. 

Жинақты бастап тұрған ал
дыңғы қатардағы мына өлеңге 
көз жіберіп көріңізші. Тақы
рыбы: «Өлеңіме өтініш». Жыр 
мәтініндегі сұрағы мен жауабы 
қатар өрілген «Бей нелеу мен 
кейіптің, / Құр сөз дегі құны не? 
/ Бағзы күнгі бә йіттің, /Жал
ғанайын тініне» деген шумақ 
арқылы ол қай өлеңіндегі бол
сын, басты ниет тің түп төр
кінін көрсетуге ты рысады. Ес
кінің өзегіне жалғану – ілкі 
дәнекерлерге тән. Өмірде 
өлеңнен басқа түгі жоқ ақынның 
«іші басқа, сырты бөлек». Бір 
кеудеде екі адам. Бұл тарапта өзі 
де «Мені екіге бөлген кім?» деп 
таңырқайды. Табиғаты жағынан 
әлгі екеу бірбіріне кереғар. 
Оның себебін өзі мінсіз болудың 
айласын табу үшін мұңсыз 
болып көрінген кездерінің ішкі 
бауына байлапты: «Мінсіз болу 
мүмкін бе?» деп, / Мұңсыз бо лып 
көргенмін. / Ішім басқа, сыр тым 
бөлек, / Мені екіге бөл ген кім?»

Дүниенің үр дидарын 
ұлық тап, мінберін теңселтіп, 
қысқа өмірдің қиссасын жыр
лаған шайыр «...Өлеңіммен 
сырласарсыз жақын кеп. / Мені 
артына тастап кетті көп жақсы, 
/ Ерте өлуге хақым жоқ» деп 
күрмейді, «Өмір қыссасы» 
аталатын сол қатардағы тағы 
бір өлеңін. Олай дейтіні, өзін 
аманат арқалаған жан сезін ді
ретін ілкі түйсіктен болса керек. 
«Саналыға сөз қалдыру мұ
ратым» деген сыңар жолдан осы 
ниетті анық аңғаруға болады.

Арғы атасының «көзін 
көрген» кәрі жынмен оңаша 
сырласатын «Жұлдызым жо
ғары» өлеңінде ол шайырларша 
от шарпыған сезімге берілуден 
гөрі, қас ғалымға тән суық әрі 
сергек тұжырым жасай келіп, 
өзін құдайсынған ойлардан 
сақтандырып, аузынан шыққан 
бал лебізге де қарауыл қоя 
сөйлеуге үндейді. Ал жансыз 
табиғатты тірілтіп, кескіндемеге 
көшірген мына сыңар жолдағы 
«Ұлып соғып ұзап кеткен бөрі 
қыс» бейнесі немесе «Көк 
трактор күріккүрік жөтеліп» 
деген жолдағы адам бейнесінен 
техникаға көшірілген әліп
теулер сана түкпіріндегі түрлі 
әсерлер әлемімен астасқанда, 
оқып отырған жанның қиялын 
қиыстырған мың сан өрнекке 
жан бітіп, өлі табиғат пен 
безерген жансыз техниканыңда 
тамырына қан жүріп, стати
калық бейнелер мәңгілік құрса
уынан шығып көз алдында қайта 

тіріліп, тұмса дүние дүр сілкініп 
исіне бастайды. 

Әрине, бұл сөз иесі мен 
оқырманның ортақ тілде түсі
нісіп, бір тақырып, егіз ұғым 
аясында сөйлесуі емес. Мұн
дайда екі адам көзге таныс 
нысанды көре тұрып, мүлдем 
екі басқа ойды тұспалдауы бек 
мүмкін. «...Ісімді әкешешем 
туырлаған. / Жұма сайын 
мешітке жүгіремін, / Жүрегімді 
қайтейін жуынбаған» дейтін 
шайырдың санасын кеулеген 
тұманды ойдың арасынан әйгілі 
Грек мифологиясындағы алып 
күш иесі Гераклдың өзі тазарта 
алмайтын Алфей алқабындағы 
Авгий патшаның атқорасындай 
халдің өзін жыға танып, 
ажыратып болмайсың. Ол оның 
бәрін өлеңнің астарына «...
Жаппаймын есі гім ді ерінгенде... 
/ Серік бола са ламын көрінгенге» 
деп асқан шеберлікпен, жымын 
біл дір местен жасырып жібере 
сала ды. Сөйтеді де, оқырманға 
өз дүниетанымы жайында ой қо
рытуға мүмкіндік береді. Міне, 
осы, автор мен оқырман арасын 
көктеп тұрған екіжақты үдеріс 
оның поэзиясында перцевтив 
тәсіл арқылы шешім табады. 

Сөзіміздің әуелінде тілге 
тиек еткен бұл әдіс «перцевтив 
цикл» деген термин күйінде 
психологияда қолданылады. 

Біз ге қажеті оның қай салада, 
қандай жағдайға орай пайда
лануында емес. Бұл жүйе үш 
нысанды – кез келген мәлімет, 
оның жетілуі (модификация) 
мен бағытын құрауымен ерек
шеленеді. Ең басты нәрсе: 
таңдалған қандай да бір мәлімет 
адам баласының зердесінде же
тіліп, вариацияға түсу арқылы 
өзге түрге айналады. Міне, 
осы үдеріс өз кезегінде шайыр 
мен оқырман (тыңдаушы) ара
сындағы үздіксіз байланысты 
қамтамасыз етеді. Көп жағдайда 
пенде санада бұйығы әрі үз дік
сіз жүріп жататын мұндай ой 
ағынын түйсініп, сезіне бер
мейді. Ал адамның қай нәр сені 
болсын, бейнелі түрде қабылдай 
алуы «перцевтив цикл» 
жүйесіндегі мәлімет атау лының 
көзге көрінбейтін ағы сы арқылы 
өз ниетін іске асы рып отырады.

Көркем ой иесінің санасында 
жылы ағыстай үнемі жүріп 
жататын осы үдеріс алдымен 
белгілі бір ортада қалыптасқан 
жүйе арқылы мәлімет жияды. 
Мәлімет атаулы ілкі сенсорлық 
каналдар жүйесімен жетіліп, 
өзге түрге енуге бейім. Өз 
кезегінде ол да құбыла келе, әлгі 
мәліметті басқа модификация 
жүйесіне салады. Бейнелі түрде 
айтар болсақ, мұның сыртқы 
формасы жартасқа қарап тұрып 
айғай салған кісінің жансыз 
қара тастан алған «жауабы» 
тәрізді сағымданған ерекше 
сингуляр түрге ұқсас. Өлең 
табиғаты, оның туындауы мен 
қабылдануы осындай тылсым 
жүйені қамтамасыз етуі бек 
мүмкін. Ал ақын осының бәрін 
трансформациялау арқылы са
наның көне қатпарындағы мә
лімет көзімен ұштастыра ала
тын дәнекер. Дүйсенбек достың 
«Ерте өлуге хақым жоқ!» дейтіні 
– сол.

Құс қанатына өрнек салған 
санадан ілім сұрайтын шайыр 
«тозаңға тоқсан түрлі сипат 
берген шебер суретші, ұлы 
ақын, естен биік екі дүние егесі» 
ретінде Құдіретке жиі жүгінеді. 
Ескі өзекке жалғанудың жан
ды мысалы мұнда да тұнып 
тұр. Сөйтіп «Оған серік пәк тік, 
/ Маған серік құлқын. / Жақ
сылықты саттық, / Жаман же
рім мүмкін» деп, таудай күнәсі 
үшін таңда өзіне сәжде қылатын 
періштеден ұялып, екі беті алма
кезек дуылдайтын шайыр өзін 
сақтап тұрған тәубеден ғана 
араша тапқандай болады. 

Тап осы жерде біздің Дүй
сенбек дос көзсіз көбелектей 
қанатын қағыпқағып жіберіп, 
діни фанатизммен әуейі, мо
йын сұнған құдайшыл ақын 

бей несіне еніп кетеді. Шын мә
нінде солай ма? Анық бейкүнә 
сақилықты сүйетін ол «Сыйлық» 
деген өлеңінде «Қол беріп арғы 
атама төре барған, / Бергі атам 
мың жылқыға еге болған. / Бұл 
ағаң түс көргенде, аян беріп, 
/ Көген алмай, әулиеден өлең 
алған» деуіне қарағанда, арғы 
түбі тылсым тұңғиықтармен 
ұш тасқан мұғжизалы абыз ер
лерге барып иек артатынын 
байқауға болады. Ол ерекше 
күйді ажырату үшін тағы да 
сол дүниетаным мәселесі мен 
ақынның қарапайым дүнияуи 
тірлігінің арасын саралап, сал
мақтай түсу қажет. Бір кеудедегі 
екі түрлі кептің ақиқаты сонда 
ғана өзіндік бетбейнесін көр
сету үшін мифтік маскасын тү
реді.

Кейде ол, шын мәнінде, екі 
адам кейпіне қатар өтіп кетуге 
болатынын тұспалдайды. Со ған 
қарағанда, ой әлемінде «ұшып», 
қиял жетпес қияларға опоңай 
«барыпкеліп», ілешала дым 
білмегендей мома қан күйге еніп, 
Қалдыгүл жең гейдің құйған қою 
шайын со раптап отыра беретін 
болса керек. Әйтпесе жайдан
жай «...Бабамның тастап кеткен 
сөз сүйегін, / Кеміріп бір аш 
адам ішімде отыр» демес еді 
ғой. Бұл ешқандай да алдамшы 
се зімге негізделген қисық айна 

тәрізді иллюзия емес. Аталмыш 
түйсік сырындағы инкарнация 
құбылысын оның өлеңі өзінше 
тарқатып, ақынның әрекетін 
барынша ақтап алуға тырысады. 
Содан соң шабыт қысқанда 
«арқасын түнге сүйеп, таңға 
иегін артып», өзі ғана білетін 
тәтті күймен отыра беретінін 
қайтерсің. Ондағы көңіл көк
жиегіндегі хал «Ренжіме бір түрлі 
деп мінезің... / Мен бір адам – 
ілгегі жоқ есікпін, / Енді маған 
сенем десең біл, өзің!» деген 
жолдардан ғана байыз тауып, 
мөлдіреп тұр. 

Оның осы ыңғайдағы қай 
өлеңін оқысаң да, бәрі жиыла 
келіп ортақ цикл құрайды. 
Сон дай бірегей жыр – «Келе
шектің» табиғаты тым ерек. 
«Жанымды жалғандықтан ем
де гесін, / Жалғаймын кеткен
дердің мен де көшін» деп өңе шін 
тартып өксіген қара қо быздай 
болып күңіренетін Дүйсен 
достың дүниетанымы ахиреттік 
фәлсапаға бейім. Сөз жоқ, оның 
іздегені жанын жа лаңаштай 
беретін жалғандық деген дерттің 
дауасы. Мұның емін таппайынша 
жан беруге де пейілді емес. 
Содан кейін ол ахиретін тап 
басып таныған басына ақтікен 
шығатын әу лие лерше күңіренеді: 
«Тас бел  гімнің алдына тас 
түйініп, / Сондай бір күн туады, 
сен келесің...». Өлеңнің мұнан 
ке йінгі шумағы бақи жайынан 
болжам жасайды: «Кемдіктің не 
қыласың бірдіекісін, / Жанарың 
тасқа тамған жырды оқысын. / 
Тосарсың құлағыңды жүрегіме, 
/ Жалғанның тазалаған күл
қоқысын». Жүрегі тазарған 
жан ғана жалғанның күлқо
қы  сын тазалай алатынына рия
сыз сенетін ақын бұл биікке 
«көтерілуге» болатынын өзі де 
сезбеуі бек мүмкін.

Рухани тереңдік, Жаратқан 
жалғызға деген аңсар, ақиқатқа 
ұласу, жаратылыс сырын тануға 
құштарлықтан туатын сопылық 
әдебиеттің кемел үлгісіндей 
мына мөлдір шумақтар одан 
әрі бірі екіншісінің салмағын 
ауырлата түседі. Ақырғы дем 
таусылып, тіршіліктегі татар 
тұздәм сарқылған күні кім
кімнің де қабірінің басындағы 
қарайған құлпытасқа құйылып 
түсетін ақырғы сөз болушы еді 
ғой. Менің санама сызат тү
сіріп, сондай бір ауыр ойдың 
ағыны жылт ете қалғанда, мына 
өлеңнен секем алып, жүрегім 
сыздап, денем түршігіп сала 
бер ді. «Мен сонда түрегелем, 
тұрқым ерен, /Кеудеме жан са
лады шіркін өлең...». Шынымды 
айтсам, біртүрлі, қорқыныш ұя
латады.

Тарих атасы Геродоттың 
«ал ғашқы ақынның есімі Өлең 
екен» деп болжам жасағаны есі
ңізде шығар. Сол әулие Өлең 
өзіне өмір сыйлаған аяулы ша
йырының ақ жуып, арулаған 
мүрдесін әлдилеп, кеудесіне 
үрлеп «жансалғаны» өлең ті
лін дегі өрнекте сондай сұлу 
көрінгенімен, суретке айналған 
сайын жүректі мұз қари береді. 
Мұнан кейінгі күйі тіпті алапат: 
«Адамдайақ ауылдан кеше 
кеткен, / Мәңгілік мекеніне бір 
түнеген». Уақыт пен кеңістік 
өлшемі біз ойлағаннан мүлдем 
бөлек, әрине. Бақида жылға 
са нап жүрген мерзім бәлкім 
бір күн, тіпті бір минут. Ша
йыр түпсана арқылы ақиқатқа 
 тартылған тылсым арасынан 
соны ажыратып, ерекше күй 
сазындай сезінген. Сол үшін де 
ол ауылдан кеше кеткен адамдай 
қабірінен оңай түре геліп, басына 
келген қаралы бей бақпен қамсыз 
қауыша ты нына бек сенімді. 
Әрине, мұ ның бәрі болған, 
болатын және болуы мүмкін 
нәрселер.  

Былай қарасаң, қосүрей 
біреудің тіл ұшындағы санды
рағы дерсің. Поэзиядағы осын 
дай ерекше иірімдерді мә  де ни 
дәуірлердің ауысым аясын дағы 
постмодернизм ұғы  мына тиесілі 
көзқарасқа жығып, әңгіме ауанын 
сол жақ қа оңай аудара салуға 
әуес тер көп. Ажалмен бетпебет 
келіп, аһ ұратын ғазиздердің ғұ
мыр баянында көбіне сол, бір 
кезде «болжап» айтқандары 
айнақатесіз келетінін айғақ
тайтын мысал көп. Мен өз 
басым мұндай нәрселерді 
мар құм Есенғали Раушанов 
өлеңдерінен көп кезіктірдім. 
Көптігі сондай, бұл саладағы 
ғылым жеткен жетістіктің өзі 
бір керуенге жүк болардай. Біз 
сол ыңғайдың денінде құрғақ 
теорияға сүйенбей байлам жа сай 
алдық па? Теориясыз да, медресе 
көрмейақ, ет пен сүйектен 
жаралған пенде осы ақиқатты, 
ерекше сопылық хәл ді өлмей 
тұрып сезіне алуы мүмкін емес 
пе еді?

Мүмкін болғанда қандай! 
Оның сыры мына түйінді шу
мақта сияқты: «Тіршілік – кін
дік тұстан төменгі мұң, / Өмір
ден биік қойдым өлең құ нын. / 
Болжайды ақын ғана ке лер күнін, 
/ Біледі Алла ғана менен бұрын». 
Ой, сабаздың ба ла сының 
төгілдіре сілтеуін қа рашы. Иә, 
бір оқығандағы әсер ге ерік 
берсең күпір сөй леу дің көкесі 
деген – осы! Бі рақ бұл ұғымның 
саналы өмі рін өлеңге арнаған, 
тынысы тү сініксіз тылсым 
әлеммен аста сып кеткен ерек 
жаратылыс – шын шайырларға 
қатысы қан шалықты болуы 
мүмкін? Қа тысы бар да шығар
ау, бірақ әзірге оны мойындап 
тұрған біз дің Дүйсекең жоқ. 
Айтты – бітті, тасқа таңбалағаны 
Тә ңірге аян. Өзі айтқандайақ, 
ақын тек келер күнін болжайды, 
ақи қатын Алла біледі! Мен өз 
басым мұнан күпірліктің көлең
кесін де көре алмадым. 

Осы өлеңнен кейін құныға 
оқып келе жатқан жинақтың қал
ған парақтарын жаба қойдым. 
Әрі қарай онсыз да түсінікті 
еді. Оның үстіне Дүйсенбек дос 
«Жүректің жібек тіні» деген 
бөлімнен бастап «Ақын қыз, 
Әсел қыз, әсем қыз...» деп, оның 
бұрын неге жолықпай жүргенін 
айтып ашылып, шашылып, қы
зыл тілі салақтап, екі көзі алақ
тап, «Оң жаққа, біресе сол 
жаққа... Алысқа әкетер жол 
жаққа» далақтап, қызқыр қын 
қуалап жөніне кетіпті. Бұл ен
ді таза, өзіміз танитын, өмір
дегі Дүйсенбек. Ағалық жасқа 
келген арда шайырдың поэзия
сынан іздегеніміз оның дүние
таным мәселесі болатын. Шы
ғармашылық шиырын шағын 
аяда шектеудегі әуелгі себепте 
осы еді. 

Адамзат баласы жүріп өт
кен шұбалаң тарих жолында 
«Құдай» бейнесін қолдан жасап 
ала берген кезеңдер бол ған. 
Соның бәрінде адам мен таби ғат, 
кейін тіпті Жарату шыға қа тысты 
ұғымдар арасын дағы тепе
теңдікті сақтауға ұмтыл ған, сол 
арқылы табиғат мінезін адамға, 
керісінше, адамға тән қасиет пен 
бейқасиет түрлерін жануардың 
мінезіне айналдыру архаикалық 
дәуірде әуелі дә некерге, кейін 
келер күнді бол жай алатын сөз 
иесі – ақынға жүктелген ерекше 
міндет. 

Әуелде дін атаулының негі
зіне айналған қорқыныш пен 
үрей кейін белгілі бір дәрежеде 
табиғат аясында өзін қолайлы 
һәм қолайсыз сезіне беретін 
жан иесіне көшті. Қалай десек 
те, ескі жадты жақтаушы 
ақын дық элита осы астыртын 
тепетеңдікті ерекше сезіне 
білді. Сезіну күші әлі де сол 
зар күйінде. Құдіретті Құдай 
осындай түйсікпен жарылқаған 
біздің Дүйсен дос, келер күнді 
болжай алатын бірегейлер сана
тындағы Дүйсенбек бізге тап
таурын қағидалардан қашық, 
ешкімге ұқсамайтын сол бұла 
болмысымен қымбат.

Берік ЖҮСІПОВ,
фольклортанушы

Болжайды ақын ғана 
келер күнін
(Д.Аяшұлы. «Жұлдызым жоғары». Қызылорда, «Тұмар», 2022)
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Қамыстыбас орта мектебінде 
Ыбыраймен бірге оқыдық. 
Ол бізге Бекбауыл сегіз
жылдық мектебінен келіп 
қосылды. Ауылдан білім 
қуған жас түлектердің бірі 
болып, сол кездегі астанамыз 
Алматыға аттанып, еліміздің 
маңдайалды жоғары оқу орны 
С.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің 
журналистика факультетіне 
оқуға түсті. Сонда жүріп 
Атыраудың ару қызы 
Кәмиламен кездесіп, отау 
құрды.

Облыстық телерадио ком
паниясына ауысқан жыл
дары қолында үлкен қара 
чемоданы – репортеры бар 
Ыбырай іссапарға шыққанда 
үйге келіп кететін. Сырла
сып, әңгімелесеміз. Менің 
арманым – газет журналисі 
болғандықтан, сол кездегі 
облыстық «Ленин жолы» 
газетіне ауысу.

– Сен облысқа келгің кел
се, алдымен Сырдарияға кел, 
– деді. Онысы «Сырдария» 
ау данының орталығы Тас
бөгеттен шығатын аудандық 
«Сырдария» газеті болатын. 
Бір жылдары Ыбырайдың сол 
айтқаны келіп, «Сырдария» 
газеті жанындағы аудандық 
радиохабарын ұйымдастыру 
бөліміне қызметке кел генім 
бар. Сөйтіп жүріп 1989 жыл
дың басында об лыс тық радио
комитетке шақы рылып, соңғы 
хабарлар редакциясында аға 
редактор болып, Ыбыраймен 
бірге жұмыс істедім. Менің 
қасымда  университетте бірге 
оқыған Айғанша Ысқақова 
бар. Ыбырай мәнжайдың 

бәрін айтып түсіндіріп жа
тыр. Мұндағы ең қиын жұмыс 
соңғы хабарлар редакциясын
да екен. Елден бұрын келіп 
барлық аудандық газет ре
дакцияларына телефон соғып, 
олардан жаңалықтарды 
жинайсың. Осындайда бас ре
дакторымыз Ыбырай келіп:

– Қалай, соңғы хабар
ларың дайын ба, уақыт кетіп 
барады ғой, – дейді. Мен бол
сам жанталасып жатамын. 
Қараймын, Ыбырай баяғы до
сым емес, «тездет, тездет» деп 
көзі шатынап тұр. Жан екпін 
соңғы хабарлардың материал
дарын жинақтап, дәрежесіне 
қарай реттеп, Ыбырайдың 
қолына тапсырып, отыра 
бергенімде, телефон шырыл
дайды. Тұтқаны көтерсем 
Ыбырай: «Маған келші» 
дейді. Қолында менің матери
алдарым, кейбі реу лерінің беті 
айқышұй қыш. Ауызында на
сыбай, шырт түкірініп алып:

– Жұмабай, бұл сенің 
газетің емес, бұл – радио. 
Әрқайсысының өз стилі, өз 
мәнері бар. Газеттегі соңғы 
хабарларды әркім өзі оқиды. 
Ал бізде мұны тек диктор 
оқиды. Газеттегідей емес, 
радиода сөйлем қысқа, ай
тар ойың нақты, сөздерің 
жеңіл болуы керек. Диктор 
оқығанда сөйлемдеріңде әдемі 
әуен, әсем ырғақ шығуы шарт. 
Ал сенің мына хабардағы 
сөйлемдерің шұ балаңқы, сөз
дерің қасаң, оқығанда тілге 
қатты тиеді. Мына хабарыңды 
қайта қарап шық, – деп өзінің 
көңі лінен шықпағандарын 
қолыма қайтарып берді.

Мен облыстық радио
да жұмыс істеген осы жылы 

Кеңес одағы коммунистік 
партиясының кезекті съезі 
өтіп, оған облысымыздың 
белгілі дәрігері Тұрғанбай 
Маханов делегат болып 
қатысты. Ыбырай өзінің 
бұрынғы тәжірбиесін пайда
ланып, менің әр хабарымда 
Тұрғанбай Махановпен ха
барласып, съезд күндерінен 
хабар беріп тұруыма көп 
көмегін тигізді. Ертелете 
келіп Мәскеудегі қонақ үйдің 
телефонына хабарласып, 
Тұрғанбай Махановтың дау
сын өз микрофоныма жа
зып аламын. Сөйтіп съезд 
аяқталғанша оның жұмыс 
барысынан үзбей хабар беріп 
тұрдық. Соның нәтижесінде 
соңғы хабарлар редакциясы 
жұмысы бұрынғыдан да жан
данып, жақсы бағаланды.

Ыбырай Әлжанов облыс
тық радиоға мен сияқты 
жаңадан келген қыз мет кер
лерге  ақылкеңе  сін беріп, 
тәрбиелеп, радио журналисі 

болып қалып  тасуына көп 
көмегін тигізді. Солардың 
бірі ақынжанды азамат 
Бексейіт Шайланов болатын. 
Ол Ыбырайды ұстазы са
нап өтіп, ағалыінілі болып, 
сыйластықта жұмыс істеді.

Ыбырай Әлжанов нағыз 
 радио үшін жаралған жан еді. 
Ол ауыл шаруашылығынан, 
өн ді рістен, мәдениеттен 
қан  шама құнды радиоре
портаж, радиоочерк, әңгіме 
әзірлесе де, оның бірдебірін 
газетке берген емес. Осы 
жайлы айтқанымда «Мен 
радиожурналиспін ғой»  
дейтін.

Міне, менің қолымда 
Арал аудандық «Толқын» 
газетінің 1965 жылдардағы 
санының бір қиындысы тұр. 
Мұнда Ыбырай Әлжановтың 
«Менің правом» деген пуб
лицистикалық жалын ды ма
териалы жарық көріпті. Оқып 
шықтым. Ойы ұшқыр, сөзі 
көсем, 20дан асқан жалын

ды жастың жан тебірентерлік 
толғауы жүрек толқытады.

«Менің үнім эфирде 
саң қылдап, көкте қа лық
тайды. Ол үн – Жер  ша
рындағы бейбітшілік пен 
бостандықтың баянды бо
луы туралы сыр толғайды. 
Ол үн – күн сәулетті советтік 
Отан ның тасқынды табысын, 
ғажайып жаңалығын, аршын
ды адымын, жаны жаз ада
мын, сәбидің күлкісін, ананың 
қуанышын паш етеді. Ол үн – 
дауылмен айқасқан, боранмен 
алысқан, еңбек ерлерінің ерлік 
ісін мадақтайды. Сәулетті 
қала, алып құрылыс тұрғызған 
Отанның ұлқыздарының 
қайтпас қайсарлығын, бо
латтай мәрттігін, алмастай 
жарқылын жария етеді: Бұл – 
менің правом».

Ыбырайдың осы толғаны
сынанақ оның таза радио
журналист екенін айқын 
аңғарасың. Осы жылдары 
облыстық телерадио ком
пания сының төрағалығына 
ұжым ішінен балама канди
дат даярлау міндеті қойылды. 
Оған конкурс жарияланып, 
Ыбырай Әлжанов комитет 
төрағалығына балама канди
дат болып тіркелген болатын. 
Бірақ, Ыбырай өзі аңсаған 
арманына жете алмады. 1990 
жылдың басында 40тың 
қырқасына шыққан шағында 
өмірден өтті. Оның артында 
жары Кәмила, Қожамұрат, 
Төремұрат, Ғалымбек, Мей
рамбек, Жарқынбек және 
Ләззат есімді ұлқыздары 
қалды. Бүгінде олар үйлі
баранды болып, НұрСұлтан, 
Төретам, Қызылорда қала
ла рында алуан салада еңбек 
етіп, өмір сүріп жатыр.

Бір кездері облыстық теле
радио компаниясында жұмыс 
істеген жылдарымды еске 
алсам, репортеры қолынан 
түспейтін радиожурналист 
Ыбырай  Әлжанов бейнесі 
ойы ма осылай орала береді.

Жұмабай ЖАҚЫП,
Қазақстанның құрметті 

журналисі
Арал ауданы

Радиожурналист Ыбырай
Облыстың радио журналистері хақында 

әңгімелегенде бар шығармашылық қызметін осы 
салада өткізген Ыбырай Әлжановқа тоқталмай, 
ол жайлы бір ауыз сөз қозғамай кету мүмкін 
емес. Алғашқы еңбек жолын Арал аудандық 
«Толқын» газеті редакциясы жанындағы аудандық 
радиохабарын ұйымдастыру бөлімінде бастаған 
Ыбырай өмірінің соңына дейін облыстық телерадио 
компаниясында қазақ редакциясының бас редактор 
қызметінде болды.

Қызылорда 
астана болғанда

1925 жылы астананың 
Қызыл ордаға қоныс аударуы 
халықтың рухани өміріндегі 
серпіліспен ерек шеленді. Сол 
жылы жазда респуб ликалық 
басылымдардың барлығы 
осында көшірілді және 1 
қазандағы мәліметтерге 
қарағанда газеттер саны 31
ге жеткен. 

Негізі Қызылордада қа
ланған басылымдардың бірі 
– «Ауыл тілі». Бұл басы
лымды тұңғыш салалық га
зет деп айтуға болады. Төрт 
беттік газет шаруа жа йын, 
барымта, ұрлық мәселесін, 
ағарту, денсаулыққа қатысты 
тақырыптарды қозғаған. 
Пар тия лық тексерістің бір 
есебінде басылымның пар
тия саясаты туралы аз жа
затыны, 1916 жыл туралы 
материалдың көптігі сынға 
ұшырапты. 

Түп бастауын «Теңдік» 
газе тінен алатын «Әйел тең
дігі» журнал болып алғаш рет 
Қызылордада жарық көрді. 
Кейін «Қазақстан әйелдері» 
атанған журнал содан бері 
нәзікжандылардың төл басы
лымына айналды. 

Денсаулық мәселелеріне 
ар налып жарық көрген «Ден
саулық жолы» журналында 
таза лық, жас бала күтімі, 
жүкті әйелге ақылкеңестер, 
жұқпалы ауруларды тарат
пау жолдары насихатталды. 

Әйгілі «Жұлдыз» журна
лының «Жаңа әдебиет» 
атауымен оқырманға тара
ла бастаған уақыты да осы 
кезеңге сәйкес келеді. Онда 
тарихитанымдық зерттеу
лер, Абай шығармаларын 
талдаған ұлт зиялыларының, 
әлем классиктерінің шығар
ма лары жарияланып тұрған. 

Қызылордада тұсауы ке
сілген баспа құралдарының 
қата рында қазіргі «Қазақстан 
мек тебі» («Жаңа мектеп»), 
«Жаршы», «Жыл құсы», тағы 
басқа басылымдар бар.   

Бестомдықтың 
тың деректері

«Сыр журналис тика
сы ның тарихын» жазу ба
рысында та был ған тың 
деректердің бірі «Сыр бойы» 
газетінің алғашқы редакто
рына қатысты. Жылдар бойы 
газеттің алғашқы редакторы 
Жиенғали Тілепбергенов деп 
жазылып келді. Бірақ жур
налист ӘбуСәлім Жаман
құловтың ар хивтен тапқан 
деректері 1929 жыл дың 4 
маусымы күнгі оқи ғаны 
алдымызға жайып салды. 
Сол күнгі бюрода округтік 
комитет органы ретінде 
қазақ тілінде газет шығару 
туралы мәселе қаралған. 
Қабылданған қаулыда ап
тасына екі мәрте газет 
шығару, оған жауапты ре
дактор ретінде Калюковті 
бекіту туралы жазылған. 

Журналист Ә.Жаманқұлов 
тапқан деректерді Ресей 
Федерациясы мемлекеттік 
кітапханасынан келген құ
жаттар растады. Га зет тің 
алғашқы нөміріне Батырғали 
Калюков жауапты редактор 
ретінде белгіленген. 

Ресейден алдырған 
құ  жат тар арқылы басы
лымға алғашқы жылдары 
қол қойған, редакторлар 
есімі анықталды. Олар – 
М.Гатауллин, Г.Сагатов, 
Ж.Орманбаев, А.Суюнов, 
А.Тоқ мағамбетов, Қ.Сар
басов. 

Жалпы «редактор» сөзі 
газетке 1940 жылдары 
енгі зіл гендіктен, оған де
йін бұл қызмет «жауапты 
шығарушы» деп аталған 
екен. Оған қоса аудандық 
басылымдарға редактор бол
ған, бірақ аты аталмаған 
кісілердің деректері жү
йеленді. 

Тарих қатпарында

Аймақтың ақпарат ай
дынында желкенін керген 
барлық газетжурнал, теле
арна, радио мен сайттар ту
ралы деректерді тірнектеп 
жинап, сабақты жібіне 
дейін түгендеуге тырысқан 
құрастырушылардың ең бе
гіне көптомдықтың тұсау
ке серінде жоғары баға 
берілгеніне куә болдық. 
Осылайша әр өңір өз тари
хын түзіп шықса, тұтас қазақ 
журналистикасының өткені 

туралы толыққанды дүние 
жасалар еді.  

Сыр бойы журналис
тикасында елеулі орны 
бар, ұзақ жылдар бойы ма
мандар ұстаханасы болған 
облыстық радио туралы, 
онда жұмыс істеген тілшілер 
жайында бұған дейін 
жарияланған мақалалар мен 
түсірілген деректі фильм
дер 90 жылдық тарихы бар 
бұқаралық ақпарат құралы 
үшін жеткіліксіз еді. 

«Сыр журналис тика сы 
ның тарихында» осы олқы
лықтың орны толтырылды. 
Облыстық радио арнайы 
зерттеу нысаны ретінде 
қарастырылып, оның құ
рылу, қалып тасу, дәуірлеу 
жылнамасы жасалды. Әр 
аудандағы арнайы радио
жүйелер, радиохабар ұйым
дас тыру шылар туралы 
толық қанды дерек тер бір 
жерге топтас тырылды.

Көптомдықтың тағы бір 
жаңалығы – 1990 жылдардан 
бастап жарық көрген тәуелсіз 
басылымдар тарихының 
тұңғыш рет жинақталуы. 
«Ұстаз үні», «Кызылорда 
таймс», «Нұр», «Тіршілік», 
«Халық», «Самала», «Ар
дагер айнасы», «Кәсіпкер 
келбеті», тағы басқа газет
тер, «Сырдария» альманағы, 
«Жарасымды жанұя» жур
налы сияқты басылымдар 
туралы толыққанды ақпарат 
осылайша тарихқа қатталды.

Қайнар бұлақ

Көптомдық көтерген жүк
тің салмағын безбен десек,  
алдымен тарихпен қауыш
тырғанына көз жет  кі земіз. Ал 
 тарихты тұлға лар жасайды. 
Сон дық тан мұнда құрас тыру
шы лар атап өт кендей, қазақ 
бас па   сө зіне еңбегі сіңген 
тарихи тұлғалардан бас тап, 
тікұшақ апатынан қаза тап
қан әріптесіміз Сахит жан Бер
мағамбетовке де йінгі қа лам
герлердің дерегі қам тыл ған. 
Сосын аға буын мен кейінгі 
толқынның арасын сабақтап, 
бір бөлімге топ тастырған. 

Қазір шеберлік сабақ
тарын өткізу, ақылы курс
тар ашып, белгілі бір кәсіпке 
үйрету белең алған дәуірде 
өмір сүріп жатырмыз. Жазу да 
– өнер, оны  жетілдіріп отыру 
– уақыт талабы. Сондықтан 
көп томдықта тәжірибелі 
мамандардың практик ретін
дегі ойтолғамдары, ұсы ныс
пікірлері берілген. Жас маман
дар, талапкерлер журналистер 
әр практиктің жазбасынан бір 
пайдалы нәрсе алатыны анық. 

Қалам ұстаған қауым 
мен олардың еңбегі туралы 
бестом дыққа қолдағы дерек
тер енгізіліп, ғасырға жуық 
тарихы бар Сыр журналисти
касы туралы толымды дүние 
оқырманға жол тартты. 
Тарих тың болашаққа сәулесін 
түсіріп, рухани жарық бер
гені қандай жарасымды.

Кеңістікті кеңейткен 
көптомдық

Өткен жылдың соңына қарай Сыр өңіріндегі ақпарат құралдарының тарихын 
тұңғыш рет толыққанды зерделеген еңбек – «Сыр журналистикасының тарихы» атты 
бестомдық жарық көргенінен оқырман хабардар. Халықтың рухани-мәдени өмірінің 
айнымас бөлшегі, ой кеңістігін дамытушы әрі қоғамдық сананы оятушы күш болған 
басылымдар тарихы, электронды ақпарат құралдарының өсу жолы, жаңа медианың 
бет-бейнесі сипатталған көптомдықты парақтағанда бір ғасырдың бедері көз алдыңызға 
келеді. 

Өткен аптадан бастап бестомдықтың жалпы редакциясын басқарған «Сыр медиа» 
ЖШС бас директоры А.Оңғарбаев шығармашылық жұмысшы топпен бірге Сырдария, 
Жаңақорған, Шиелі, Арал және Қазалы аудандарында болып, оқырмандармен жүздесті. 
Мақсат – ардагер қаламгерлерді кәсіби мерекемен құттықтап, құрмет көрсету. Осы 
ретте олардың Сыр журналистикасындағы еңбектері айтылып, бестомдық жинақ тарту 
етілді.  Біз кәсіби мереке қарсаңында осы еңбекті жазушылар зерттеуіне арқау болған, 
тарихқа қатталған оқиғаларға тоқталуды жөн көрдік. Сөйтіп қазақ журналистикасына 
қосылған сүбелі дүниенің тағылымына тағы бір рет бойладық. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы»Sb

Жеңісбек Мақсұтұлы 
− біздің басылымның авто-
ры әрі тұрақты оқырманы. 
Оймақтай ойын қағаз бетіне 
түсіріп, редакцияға жол-
дап отырады. Ізденімпаз 
жанның жазған-сызғаны 
сәтті шығатыны сонша, өзге 
оқымандар да пікір білдіріп 
жатады. Жиырма жылдан бері 
ата басылымның айнымас до-
сына айналған ақсақал биыл 
сексен жасқа толды. Мерей-
той иесінің жағдайын сұрап, 
арнайы іздеп бардық.

Расында, қария − нағыз 
қазынаның өзі. Газетті оқып қана 
қоймай, ондағы жарияланған 
әрбір тарихи дерек пен қызықты 
мәліметтерді жинақтауға әуес. Бұл 
әрекет қарияның хоббиіне айналып 
үлгерген. 

− Газет − өткен шақ, бүгінгі күн, 
болашақ. «Сыр бойы» газетінен бас
тап  аймақтан шығатын бірнеше 
басылымды арнайы оқимын. 
Жинақтап жүрген деректерді бір 
зейінді бала кәдесіне жаратар деген 
сенімдемін. Себебі газетте уақыт 
тынысы бар. Оны бағамдау, байып
тау қай кезеңде де өзекті, − дейді 
қария. Бір балаға емес, мың балаға 
рухани азық болар дүниені сақтап 
отыр.

Ақсақалдың үйіндегі том
том газет қиындысында бәрі бар. 
Бәсекеге қабілетті елдер тізімі, 
дүниежүзінің алтын қоры, әлемдегі 
байлар мен олардың табысы тура
лы деректер, тарихи мәліметтер, 
қазақты басқарған зиялылар мен 
кеңес министрлері, теңгенің тари
хы, діни ағымдар, Сырдан шыққан 
ағартушылар... Бәрі сақтаулы тұр. 
Тіпті кешегі пандемия уақытындағы 
ахуалды кестелеп, диаграммасын 
жазған. Бірнеше қалың дәптерді тол
тырып қойыпты. Газетті оқып оты
рып, көңіліне қонған оқиғаларды 
түсіріп қойса керек. Қазақстан ба
рыстары, латын әліппесі, зейнет 
жасы, жәрдемақылар туралы дерек
тер де қалыс қалмапты.

Ол жиырма жасынан кітап жи
науға әуестенген. Жеке кітап хана
сында қазақ әдебиетінен бастап, 
тарихи кітаптар толып тұр. Бәрін 
дерлік оқып тауысқан. Тек әлем 
классиктерінің кейінгі аударылған 
еңбектеріне бойлай алмағанын жа
сырмады.

Жеңісбек Мақсұтұлының ма
мандығы − гидротехник. Уақы тында 
су шаруашылығында жемісті еңбек 
еткен. Қызықты хоббиі маманды 
білімге жақындатып, қоғамдық 
өзгерісті аңдауға итермелеген. 

− Газеттен соңғы тағайын дау
ларды оқып отырмын. Көбі ги
дротехник мамандығын бітірген 
азаматтар екен. Қуанып қалдым. 
Аймақта су мәселесі өзекті бо
лып отыр. Қала орталығын айт
пағанда, каналға жақын жатқан шет 
аймақтарда аяқсу жоқ. Бұл тұрғыда 
лауазымды қызметке келген маман
дар елге жанашырлық танытады 
деп сенемін. Сондайақ бүгінде жа
старды техникалық мамандықтарға 
оқытуға көп көңіл бөлінуде. Білім 
гранттары да к ө бе йіп жатқаны 
қуантады. Мұның бәрі әлеуметтік 
ілгерлеуге әкеледі, − дейді ардагер.

Журналистика саласымен етене 
араласып жүрген ардагер «кезінде 
одаққа мүшелікке өте алмадым» 
деп  әңгіме арасында айтып қалды. 
Тұрақты автор дың арманы орында
луда. Журна листердің төл мерекесі 
қарсаңында ол одаққа мүше болмақ. 

Айта кетейік, кейіпкеріміз 1942 
жылы  20 маусымда Тереңөзек 
ауданы, Қызылөзек ауылдық ке
ңес ін де дүниеге келген. Бүгінде 
еңбегінің зейнетін көріп, екі ұл, 
бір қыз тәрбиелеген.  Немерелері 
де білімге құштар. Әсіресе, Ділназ 
атасына жақын. Газет оқыса да, 
жазу жазса да қасынан бір елі 
қалмайды. Атасының өсиетін тың
дап өсіп келеді. Зиялы адамның 
қалыптасуына отбасы, ортасы 
әсер ететінін ескерсек, Жеңісбек 
ақсақалдың шаңырағында әлі та
лай өнербілімге құштар өрен өсері 
анық.

Ата 
басылымның 
айнымас серігі

Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»Sb

28 маусым – Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 

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

Ұлттық Банк функцияларының 
елеулі бөлігі 2020 жылғы 1 қаңтардан 
бастап Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігіне (ҚНРДА) берілген 
болатын – сонда Агенттік дербес 
құрылымға бөлінген және қаржы 
нарығын бірден-бір реттеуші болды. 
Ұлттық Банк, өз кезегінде, өзінің не-
гізгі мақсаты – баға тұрақтылығын 
қамтамасыз етуге назар аударды.

Қаржы реттеуші ретінде Агенттік 
функ цияларының бірі – қаржылық 
қызметтерді тұтынушылардың құқы-
ғын қорғау. Сон дықтан азаматтар 
екінші деңгейдегі банктердің, коллек-
торлық агенттіктердің, микроқаржы 
ұйымдарының және лом бардтардың 
іс-әрекетіне ҚНРДА-ға ша ғымдануға, 
кеңестер және кәсіби қолдау алуға 
құқылы. Қаржы нарығын реттеуші 
ретінде Агенттік заңсыз қызметті бол-
дырмау үшін барлық шараларды қол-
дануға құқылы. Кредиттік ұйымдардан 

басқа, Агенттік сақтандыру секторын, 
жинақтаушы зейнетақы жүйесін және 
бағалы қағаздар нарығында қызметін 
реттеуге жауап береді.

Қаржылық қызметтерді тұтыну-
шылар өз құқықтары туралы кеңесті, 
өңірлік өкілдіктердегі қаржы нары-
ғындағы қол даныстағы заңнама нор-
маларының кәсіби түсіндірмелерін 
алуына болады – олардың байланыс 
деректері https://www.gov.kz/mem-
leket/entities/ardfm/contacts?lang=ru

Қаржы реттеушісі болып табыл-
май  тындықтан Ұлттық Банкке жібе-
рілген қаржы ұйымдарының қыз-
метіне бай ланысты өтініштер толық 
көлемде қа ралуы және олар бойынша 
жұмыс жаса луы мүмкін емес. Жалғыз 
ерекшелік – айырбастау пункттерінің 
қызметі.

ҚР Ұлттық Банкінің 
Қызылорда филиалы

Кейде барды бағалауға келгенде 
қолды кеш сермеп қалатынымыз 
бар. Салғырттық салдары өкініш 
болып өзекті өртеп жүреді. Сон-
дықтан өмір екі адасуды қала май-
ды. 

Рас, өмір бар жерде адам ның 
орны бөлек. Және жақсы адам көп. 
Көбінше болмыс-бітіміне біржақты 
қарап, байыбын немқұрайлы ниет-
пен тұмшалаймыз. Оның бекзат 
болмысты, кісілік пен кішілікті 
тең ұстаған тұлғасына теңеу тап-
пағандай теңселе қалаты нымыз 
шындық. Жасыратыны жоқ, бір 
өзі бір ауданның ай быны сана-
латын саңлақтар болады, аты 
аталса, елдің ба ғасы біліне бас-
тайтын. Сон дай ел абызы, Жаңа-
қорған ау данының өсіп-өркен де-
уіне ерекше атсалысқан ақсақал  
Мұзарап Махмұтұлы мұқым жұрт-
тың марайма төбесі ре тінде ма-
дақталады. Оның пара сат ты парқы, 
алтын сан дық ақыл мандығы, көре-
ген  көз қа ра сы тағылымға толы.

Сексеннен асқан қариядан бі-
реулер:

– Көп жасадыңыз, дүниенің 
қызығы неде екен? – деп сұрай ды. 
Сонда қарт:

– Е, сұрағандарың жөн, менде 
не қалды дейсің?! 

Ет кетті, сүйек қалды,
Тіс кетті, иек қалды.
Алысқа көз жетпейді,
Қаттыға тіс өтпейді.
Көксауыр кебіс кидім,
Төрге шыққаны жоқ.
Сұлудың бетінен сүйдім,
Ерніме жұққаны жоқ.
Жақсы ат міндім,
Тақымға жұққаны жоқ, –- деген 

екен. Сол айтпақшы, ер арыса 
аруақ қой, бүгінгі бей несінен қарт-
тықтың қалыбына қанықсақ та, 
өмір жолының өнегесі өшпестей 
таңбаланған. Сонысына салауатты 
түрде тоқталғанды жөн санадым.

Сәл шегініс, ол С.Киров атын-
дағы Қазақ мемлекеттік универ-
ситетінің түлегі, содан алған 
бі лімі мен «Экономист-қаржы жос-
парлау» маман ды ғы еңбек етудің 
болашағын болжап берді. «Красная 
звез да», «Төменарық» шаруашы-
лық тарында есепші, бас есепші, 
бас экономист лауазымын ат қар-
са, 1980 жылы ауданда жа ңадан 
құрылған «Алмалық» жеміс-жидек 

совхозына ди рек тор болды. Ол 
басқарған он жыл ішінде облыста 
озық шаруашылықтың біріне ай-
нал ды. Кімсің, Мұзарап болатын 
мәртебе осы кездің бағасы еді. Ол 
кеңседе кеңкиіп отырғаны үшін 
емес, көппен бірге келелі істерді 
атқарғаны  үшін беріл ген абырой 
болатын.

Әрине, айтарға жеңіл шы-
ғар, Мұзарап Махмұтұлы ның 
бір қасиеті – төрге таза ең бекпен 
жеткен тірі куә. Біреуден алақан 
жайып, қызмет сұрап алған дә-
неңесі жоқ,  қай шыңын да қара 
бейнетімен бағындырған. Айтар 
жерінде аузында бүгіп қалатын 
бұқпан тай да емес, бетің бар, 
жүзің бар демей, ақиқатты ашып 
тас тайтын адуындығы да өзіне 
жарасып тұрады. 

Ол – мемлекеттің ісін ақса-
тып қойып, бей-жай жүре ал-
майтын кісі. Күн-түн демей дала 
қосында жүріп, тиісті мін дет асыра 
орындалмай ты ным таппаған, 
халықтың әлеу меттік әл-ауқаты 
жақсармай, күйбеңі бітпестің бірі 
болды. Өзі – жіптіктей, жүгірумен 
айна лысатын жігіт секілді өте 
шап шаң, жедел қимылдың адамы. 
Анау-мынау жерге жаяу-жалпылап 
жүре беретіннің нақ өзі. 

«Алмалықтың» берекесі ас-
пандатып, жаңа техноло гияны іске 
қосып, дүрілдегенде көре алмай, 
аяқтан шалғысы кел гендер де кез-
дескен. Бірақ Мұ зарап мылжия 
қалатын мү сәпірге жатпайды, мен-
мін де гендер мысынан жасқанып, 
сырттап кететін. Сол мінезін сез-
гендер сескенетін.

Былай қарасақ, кілең оты лау-
лаған мекемеге жұмсаған екен. 
«Алмалықтың» уығын өзі қадаса, 
«Топырақты құ нар ландыру» меке-
месі де белі бекімеген баладай 
жаңа құ ры лым-тұғын. Оны да озық 
жағдайға жеткізді. Енді қай қызмет 
қалды? Амалсыздан Мұзарап Мах-
мұтұлын аудан әкімінің орын-
басарлығына та ғайындады. Өйт-
кені саланың жұмысы кері кетіп 
тұрды. Екі жыл өтті, оны енді 
«Жұл дыз», «Алмалық» шаруа қо-
жа лығына төраға етіп жіберді. 
Тағы екі жыл өтті, аудандық ауыл 
ша руа шылығы бөлімі бас шысы-
ның орынбасары болды.

Еліміздің өтпелі кезеңі ке-

ліп, аумалы-төкпелі шағы ту ғанда 
жұрт үдеріп «Собездің» есігін 
қағатын. Күн сайын ұрыс-керісі 
көп мекеменің бағы ашылмай 
тұрғанда облыстағы басшы Майдан 
Мәселеева Мұ зарапты таңдап, 
ақыл-пара са тына, іскерлігіне сен-
ген екен. Жауапкершілік жүктеген 
соң жұмыстан қашпайтын ол ты-
нымсыз мекемені тақадай етіп, ың-
шыңсыз басқарды. Бая ғы баянсыз 
іс сабасына түс кен сабаздай өз 
ырғағын тауып, ел де риза, еңбек 
етуші қызметкерлері де тыншыды. 
Сөйтіп осы жерден еңбек зейнетіне 
шықты.

Уақытында ауылдық, ау дандық 
кеңестің депутаты, со  циалистік 
жарыстың жеңім пазы болған, 
бүгінгі егемен елдің бірнеше 
марапатының иесі, ең бек ардагері 
Мұзарап Мах мұт ұлының өмір 
жолын терең тарқатсақ, түрлі оқиға 
же лісіне тарай береді. Біз қысқа 
қайырдық, нақтысын но байладық. 
Қазір де тағы нан түсіп қалған 
жоқ, Жаңа қорған кенті ардагерлер 
кеңе сінің төрағасы. Мұнымен қо -
са қоғамдық кеңесті де бас қа  рады. 
Үлкендік белесіне сы зат түсір меген 
салиқалы ақ  са  қал. Қырық жылдан 
аса уақыт мем лекет қызметінде 
жүріп, бірде-бір сөгіс алмаған 
адам қалай жаман болсын, ол биі-
гімен әлі келеді. Елі құр меттеп, 
Жаңақорған ауда ны ның құр метті 
азаматы етті, оны жас-кәрі түгел 
сыйлайды, қадір тұтады.

Алпыс жылдай отбасылық 
өмір де Бибісара апаммен ба қыт ты 
ғұмыр тізгінін ұстап келеді. Жұ-
байлық жұптың қа зынасы балалары 
емес пе, сегіз ұл-қыз өсіріп, қазір 
бәрі үйлі-баранды. Олардан 14 не-
мере, 6 шөбере сүйіп отыр.

Шынында, әрбір ауданның өз 
өнегесі бар. Сол өнегені өрбітетін 
қазыналы қарттар ғой, әдемі қар-
тайған адам абы ройынан сірә, ай-
нымас. Мұ зарап көкемнің өз өмірін 
сабақтаған «Жүректің көзі – өмірдің 
айнасы» кітабында ұрпаққа үлгі 
етер ұлағатты естелік бар. Соны 
оқыған кісі өмірге нұсқа өнеге 
алады. Жалпы, ол адами бейненің 
ала сармас тұлғасы екеніне дау жоқ.

Қаныбек ӘБДУОВ, 
журналист

«Тірінің қадірін біл, өлгеннің қабірін біл» дейтін еді, осы қағида 
қаперде  қаққан қазықтай қалғаны жөн.  Өйткені өткеннің өнегесін 
өшірмеу, жас ұрпаққа үлгісін жеткізу бүгінгінің басты борышы 
болса, әлгі пікір сол үшін керек.

АБЫРОЙ –
АДАМНЫҢ 
АЙНАСЫ

Ол кісі 1971-1975 жылда-
ры облыстық комсомол коми-
тетінің бірінші хатшысы 
бо лып қызмет атқарғанда Те-
рең өзек аудандық комсомол 
комитетінің бірінші хатшысы 
болып жұмыс жасадым, Әбекең 
басшымыз болды. 1972 жылы 
17 қазанда аудандық комсомол 
ұйымының жетекшісі болып 
сайланғанымда, ол бір жылдай 
об лыстық комсомол ұйымы-
ның жетекшісі болып үлгерген 
екен. Өзінің айтуы бойынша 
бірінші таныстығымыз төмен-
дегідей болыпты. 

«1972 жылы күзде Дина 
Садуақасованың Алматы Жо-
ғарғы партия мектебіне оқу-
ға кетуіне байланысты Те-
рең өзекке бірінші хатшы 
сай  лауымыз керек болды. Ау-
дандық партия комитетінің 
бірінші хатшысы, іскер басшы 
Қонысбек Қазантаев резервте 
тұрған, дайындықтан өтіп, 
істе сыналған кадрдың бар 
екенін айтып, телефон шал   ды. 
Арнайы келіп таны суымды, 
әңгімелесіп, көруім ді сұрады. 
Қонекеңнің кабине тінде 
отырғанда есік ашылып, ұзын  
бойлы, қағілез жіңішке қара 
қыз («қазір аппақ қой», – 
деп әзілдейтін) кіріп кел-
ді. Бірінші көріп тұрсам да, 
пікір алмасып, біршама уақыт 
әңгімелескеннен кейін, Қо не-
кеңнің таңдауы менің де кө-
ңілімнен шыққандай болды» 
деп еске алатын. Осы кезде-
суден бері 50 жыл уақыт өтсе 
де, сыйластығымыз, қарым-қа-
тынасымыз ол кісі дүниеден 
өткенше үзілмеді.

Аманкелді Сейдалыұлы 
1975 жылы облыстық партия 
комитетінің аппаратына ауы-
сып кеткенше комсомол 
қыз метінде бірге жұмыс 
атқардық. Жастарды халық 
ша руашылығының шешуші 
са лаларына орналастыру, егін, 
мал шаруашылығында ком-
со мол-жастар бригадаларын 
ұйымдастыру, жастарды пат-
риоттық рухта тәрбиелеу, 
кадр лық резерв дайындау, 
мә  дени-көпшілік іс-шаралар 
ұйым  дастыру сияқты жауапты 
да күрделі жұмыстарды жүзе-
ге асырдық. Сол кездегі қа-

лыптасқан дәстүр бойынша 
Әбекең еңбек жолын қатардағы 
жұмыстардан сатылап өс-
кен, бастауыш комсомол 
ұйымының хатшылығынан 
бас таған. Сондықтан да өз 
жұ  мысын жақсы меңгерген. 
Адамдармен қарым-қатынаста 
қарапайым, барынша ақкөңіл. 
Сол қалпын өмірінің соңына 
дейін сақтады. Комсомол қыз-
метінде іссапарлар көп бо-
латын. Сол кездегі Кеңес 
Ода  ғының талай жерін арала-
дық, шетелге де шықтық. Жа-
ңалықтарға қанығып, руха ни 
өсіп, жаңа жігермен жұ мысқа 
кірісетінбіз. Сондай іссапар-
лардан кейін Аманкелді Сей-
далыұлы облыстық комсомол 
комитетінің бірінші хатшысы 
ретінде өзінің де, біздің де 
көргендерімізді ортаға са-
лып, жұмысты жаңаша ұйым-
дас  тыруымызды қада ғалап 
оты  ратын. Қат-қабат тірлік 
атқа рып, облыстық партия 
ко ми тетінің тапсырма ларын 
орын дау үшін егінге де, құры-
лысқа да, мал шаруа шылығына 
да, әлеуметтік салаға да араласа 
жүріп, жақсы кештер өткізуге 
де үлгеретін едік. Қызылордаға 
келгенде ортамызға Әбекеңді 

алатынбыз. Облыстық комсо-
мол комитетінің бірінші хат-
шы лығынан облыстық пар тия 
комитетіне жұмысқа ауыс-
қан да 8 аудандық (ол кезде 8 
аудан болатын), қалалық ком-
сомол комитеттерінің бірін ші 
хатшылары шығарып сал ға ны-
мыз есімде қалыпты.

Бір-бірімізді күтіп жинала-
мыз деп жүргенде уақыттан 
ұтылып, енді жүреміз дегенде 
машинамыз бұзылып, кешігіп 
келдік. Бар ықыласымызды, ән-
жырымызды, биімізді, жақсы 
сөзімізді Әбекеңе арнадық.

Аманкелді Сейдалыұлы 
ком сомолдан кейін партия, 
кеңес, шаруашылық қызмет-
терінде де абыройлы жұмыс 
атқарды. Жалағаш аудандық 
кеңесі атқару комитеті төраға-
сының бірінші орынбасары 
бо лғанда кездесіп тұрдық. 
Күріш фабрикасы атанған 
ауданда же місті еңбек етті. 
Мен об лыстық мәслихатқа 
хатшы бо лып келгенде Әбекең 
облыс тық әкімшілікте қызмет 
ат қа рады екен. Кабинеттеріміз 
қатар болды, жиі араласып, пі-
кір лесіп тұрдық. Өзінің жеке 
мүддесінен қоғам мүддесін 
жоғары қойған, бармын деп 

тасымаған, жоқпын деп жасы-
маған азамат. Кейбіреулер 
сияқты дүние қумады, бай лық-
тың ізіне түскен жоқ. Кісінің 
ала жібін аттамады, барынша 
қанағатшыл болды.

Қалыптасқан дәстүр бо-
йын   ша бұрынғы комсомол 
қыз мет  керлері араласып тұра-
мыз. Біріміз дің жақсылы ғы-
мызға ортақтасамыз, өмірде 
кездесетін қиындықтарды 
жеңілдетуге тырысамыз. Жыл 
сайын 29 қазанда комсомол 
күнін атап өтеміз. Сол күні 
біздің жиынымызды сырттан 
біреу бақылап тұрса, қайран 
қалар еді. Алдымыз 80-ге, 
кейінгіміз 60-қа келген жігіт 
ағаларының көңіл-күйінің 
куәгері болар еді. Соның дәл 
ортасында Әбекең жүретін.

2008 жылы комсомолдың 90 
жылдығы атап өтілді. Алдымен 
өзі мізде, сосын Алматыда 
үлкен кездесу болды. Арнайы 
деле гация бардық, ортамызда 
Әбекең. Осы сапарда 
ішіміз дегі ең салмақты да 
сабыр лысы, сырбазы еді. 
Қатарластарымыздың ара-
сын да аға болды, үлкен дікпен 
бірге даналық, көсемдік, ізет, 
қам қорлық жасады. Әбе-

кең жұбайы екеуі бала ларды 
тәрбиелеп, оқытып, немере лер-
дің қызығын көрді.

Комсомол, партия, кеңес, 
кейіннен әкімшілік қызмет-
терде қатар жұмыс атқарып, 
үнемі қатысып тұрдық. Зей-
нетке шыққан соң да үнемі 
байланыста болдық. 2011 жы-
лы бұрынғы комсомол ар да-
герлері облыстық «Ұрпақ-
тан ұрпаққа» атты қоғамдық 
бірлестік құрдық. Мақса ты-
мыз – жас ұрпаққа өмірлік 
тәжірибеміз арқылы рухани 
жаңғыру аясында патриоттық 
рухта тәрбие беру. Ұлттық 
құн дылықтарды, озық салт-
дәстүрлерді насихаттау. Осы 
қоғамдық ұйымның ең бел-
сенді қайраткері, басқар ма 
мүшесі Аманкелді Сейдалы-
ұлы болды. Он жыл бойы біз 
ұйымдастырған барлық іс-ша-
рамызға бірінші болып келетін. 
Қолынан келген барлық кө-
мегін беретін. 2018 жылы 
комсомолдың 100 жылдығында 
барлық аудандарда, облыс 
ор талығында, Алматыдағы 
сал танатты іс-шаралардың 
бар лығына қатысып, өзінің 
тілек-ойларын жас ұрпаққа 
жеткізді. 

Былтыр 26-27 маусымда 
Қазақстан комсомолының 100 
жылдығы аталып өтті. Ар-
дагерлердің орталық кеңе-
сі нің шақыртуымен бұрын-
ғы облыстық комсомол 
ко ми тетінің бірінші хатшысы 
Аман келді Құдайбергенов бас 
болып, 20 шақты комсомол 
ардагері бір вагонмен Алматыға 
аттандық. Біздің делегацияға 
бұрын Қызылордада жұмыс 
жасаған, қазір Алматыда тұ-
ратын әріптестеріміз қосылды. 
Олардың ішінде облыстық 
комсомол комитетінің бұрын-
ғы бірінші хатшылары Нұрлан 
Ауталипов, Болат Оразов, 
Гүлсара Алтынбекова, Марат 
Есенов болды. Осы сапарда 
Әбекең делегациялардың ішін-
дегі үлкені болып, көп құрмет 
көрді. Өте жақсы көңіл күйде 
болды, денсаулығы ешқандай 
сыр берген жоқ, делегация 
атынан сөз сөйледі. Екінші 
күні Қапшағай қаласына «Ақ 

Жайық» базасына барғанда 
да жақсы демалды, қайықпен 
серуендеді. Қызылорда облы-
сының делегациясы ерекше 
абыройлы болды, Қазақстан 
комсомолының 100 жылды-
ғының туы біздің облысқа, 
оның ішінде Аманкелді Құ-
дайбергеновке тапсырылды. 
Көпке дейін туды жібермей, 
желбіретіп ұстап жүрді. Бір 
вагонмен елге қайттық, жол-
сапарымыздың өзі мереке бол-
ды. Алматыда өткен барлық 
іс-шаралардан атқарып жүрген 
тәрбие жұмысымыздың дұрыс 
екеніне көзіміз жетті. 

Келген соң Әбекең Қа-
зақстан комсомолының 100 
жыл дығын күзде қазан айын-
да атап өтеміз деген ұсыны-
сыма: «Бұл іс-шараны кейінге 
қалдырмайық, бұдан 100 жыл 
бұрын 7-13 шіл деде Орын-
бор қаласында Қа зақ стан 
ком сомолының І съезі өтіп, 
со дан республика комсо мо-
лының тарихы басталған. Ол 
съезге Ғани Мұратбаев қатыс-
қан, сондықтан 7 шілдеде 
өт кізейік» деді. Бұл пікірді 
бәріміз қолдап, дайындықты 
бастап кеттік. Өкінішке қарай 
ол бұл күнге жете алмады. 
Алматыдан келген соң бір 
аптадан кейін кенеттен дүние-
ден өтті. Күні кеше ғана жар-
қылдап жүрген жанның көз 
жұмғаны біздің қатарымызды 
абыржытып тастады. Міне, 
содан бері жылға жуық уақыт 
өтті, бас қосқанда оны жиі еске 
алып отырамыз. 

Аманкелді Сейдалыұлы бо-
йындағы жақсы қасиеттерді 
жастарды тәрбиелеуге жұм-
сады, Сыр бойының өсіп-өр-
кендеуіне үлес қосты, за-
ман дастарының, әулетінің 
ұйыт қысы болды. Ал бірге 
қыз мет атқарған біздің жады-
мызда Әбекең басшымыз, жа-
нашырымыз, тілекшіміз, қам-
қоршымыз болып сақталады.

Алмагүл БОЖАНОВА,
«Ұрпақтан ұрпаққа» 

қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы,

Қызылорда облысының 
Құрметті азаматы

ҚҰБ Қызылорда филиалы Ұлттық Банкі мен 
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 

арасында функцияларды бөлу туралы еске салады

Көпбейінді облыстық ауруханасының ұжымы 
аурухананың нейроинсульт бөлімінің мейірағасы

Жұмағалиев Қаржаубай Көшербайұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Жарамсыз 
деп есептелсін 

«БАҚ» шаруа қо-
жалығының (№0000637 
Сериясы 3305, жеке кә-
сіпкерді мемлекеттік 
тір кеу туралы куәлігі 
2003 жылдың 7 сә уі-
рінде берілген) мөрі 
жо ғалуына бай ланыс ты 
жа рамсыз деп есеп тел-
сін.

Біз, 70-жылдардың комсомол қызметкерлері сол кездегі 
замандастарымызды көрсек, жастық шақты еске түсіріп, 
көңіліміз шалқып, жасымыздың ұлғайғанын ұмытып, бір 
жасап қаламыз. Сондай жігерлі, қайратты, оттай жанып 
тұрған кезді еске түсіретін әріптестеріміздің бірі – Аманкелді 
Сейдалыұлы Құдайбергенов еді. Зымырап өтіп жатқан 
уақыт қатарымызды біртіндеп сиретіп келеді. Осыдан бір 
жыл бұрын сұм ажал ортамыздан замандасымыз Аманкелді 
Сейдалыұлын кенеттен алып кетті, бұл қаза жанымызға 
қатты батты. 

Жақсының
жолында
ғибрат қалады

Журналистердің кәсіби мерекесі 
қар  саңында Назарбаев Зияткерлік мек -
тептерінде медиамарафон өтті. БАҚ 
өкіл дері «Туған елге тағзым» өлке-
тану-зерттеу экспедициясының оқу шы-
ларымен бірге топтық ойындарда сайысқа 
түсті. Командалық тапсырмаларды 
орын дау кезінде достық, ауызбіршілік 
кө теріңкі  көңіл-күйде  уақытты тиімді 
өткізді. 

Белсенді ойындар әрі қарай салта-
натты шарамен жалғасты. Мектеп 
дирек торы Бахыт Жұматай бұқаралық 
ақпарат құралдарының қоғамдағы рөлін 
атап өтіп, кәсіби мерекемен құттықтады. 
Әр қа шан қоғамдық ахуалдың шебінде 
жүріп, халықты маңызды ақпаратпен 
қам тамасыз етіп, NIS жетістігі мен оқу-
шылардың табысты еңбектерін жан-
жақты насихаттауға қосқан ерекше үлесі 
үшін аймақтағы 18 БАҚ өкілі  мек теп 
директорының Алғыс хатымен  мара-

патталды. Сонымен қатар  жыл ішінде 
20-ға жуық зияткер шәкірттермен 
сұхбат жүргізіп, кең көлемді материал 
дайындаған «Ақмешіт жастары» газе-
тінің тілшісі Гүлдана Жұмадиноваға 
«На зарбаев Зияткерлік мектептері» 
ДББҰ басқарма төрағасының аты нан 
алғыс жарияланды. 

Мектеппен үнемі байланыста болып, 
ақпарат айдынында ынтымақтастық 
құр ған өңірлік коммуникациялар қыз-
метінің  бөлім басшысы Гүлнұр Бүр-
кітбаева, облыстық қоғамдық даму 
бас қармасының бас маманы Салтанат 
Ша ха нова және «Қоғамдық келісім» 
меке месінің баспасөз хатшысы Әсел 
Абзалға да құрмет көр сетіліп, мектеп 
оқу шы ларының  қолынан шыққан  ар-
найы сыйлықтар табысталды.

«СБ» ақпарат

Топтық ойындарда 
сайысқа түсті
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b
«Туған 
жердің 
тылсым 
сырын 
ұғып көр»

«Қазақтың Қадыры» де-
ген құрметті атқа ие болған 
Мемлекеттік сыйлықтың 
және «Тарлан» сыйлығының 
иегері, Қазақстанның Халық 
жазушысы Қадыр Мырза 
Әлі атындағы мәдениет және 
өнер орталығының «Дала 
дидары» атты әдеби-сазды 
көшпелі өнер ұжымы Сыр 
еліне келді. Шығармашылық 
ұжым Н.Бекежанов 
атындағы қазақ 
академиялық музыкалық 
драма театрында «Қадыр 
жолымен...» жобасы аясында 
концерт ұйымдастырды.

Мерекелік кештің мақсаты 
– шалғай жатқан аудан, ауыл 
тұрғындарына, сондай-ақ өзге 
өңірлерге Қадыр Мырза Әлінің 
шығармашылығын кеңінен наси-
хаттау және рухани байланыс ор-
нату.

Әр дәуір өз ақынын туды-
рады десек, Қадыр Мырза Әлі 
шығармашылығы – көркем 
тілмен жазылған шежіре. 
Ақынның поэзиясы сан қырлы. 
Ол Отан, дәуір, халық, елге, жерге 
сүйіспеншіліктен бастап, барлық 
жақсылық атаулыға сүйсініп, 
адал еңбек, пәк махаббат, биік 
адамгершілік, туған табиғатқа 
деген немқұрайлылыққа дейінгі 
барлық әлеуметтік саланы 
қамтиды.

Концерт барысында қарымды 
қаламгердің қанатты сөздері, 
қағытпа қалжыңдары айтылып, 
ақынның сөзіне жазылған әндер 
шырқалды.

– Ой орманынан бастау 
алып, абыз ақыннан аңыз ақынға 
айналған тума талант жырының 
жанашырлары көп. Оған кешке 
жиналған көрермен қауым дәлел. 
Бүгінгі іс-шараны ұйымдастырған 
шығармашылық топқа алғыс 
білдіремін. Барлықтарыңызға 
сәттілік тілеймін. Өнерлеріңіз өрге 
жүзсін, – деді облыстық мәдениет 
және спорт басқармасының бас-
шысы Руслан Рүстемов.

Кеш барысында Қайрат Ка-
кимов «Қазақтарды шетелдік 
қонақтарға таныстыру» әнін орын-
дады. Жаңылсын Хасанова ерек-
ше сазды дауысымен «Өмірің өз 
қолыңда», «Тамды аруы» әндерін 
орындаса, Дастан Есентеміров пен 
Ернар Өмірәлі «Тамаша», «Жар» 
әндерін бірге шырқады. Халықты 
ерекше тебірентетін Шәмшінің 
әуеніне жазылған «Сыған серена-
дасын» Мәди Сабыров, Асылбек 
Ислямов айтты. «Жауынгер ме-
кен – Жымпиты» әнін Мейірхан 
Аюпов орындап, концерт соңында 
рухты көтеретін «Атамекен», «Өз 
елім» әндері шырқалды.

Айта кетейік, ақынның 80 
жылдық мерейтойына орай 
ашылған мәдениет және өнер 
орталығы бірнеше жылдан бері 
жүйелі жұмыс істеп келеді. Ба-
уыржан Халиолла басқаратын  
орталықта мерекелік концерт-
тер, әдебиет пен өнер өкілдерінің 
шығармашылық кештері, ғылыми 
конференциялар өтеді. Батыс 
өңірінің қылқалам шеберлерінің 
туындылары қойылған га-
лерея жұмыс істейді. Ар-
найы музейде ақын өмірі мен 
шығармашылығынан толық мағ-
лұмат бар.

«СБ» ақпарат

Қызық, талай-талай іссапараға 
бірге шыққан фототілші Болат Омар-
әлиев ағамның кейіпкерімен тіл-
де семін деп ойламаппын. Басынан 
баста йын, осыдан үш-төрт күн бұрын 
Бау ке ағамның жеке парақшасында 
«Жалғыз тал жауқазын» атты әңгімесі 
жарқ ете қалсын. Самсаған қалың 
оқырманның бірі ретінде «Қырық жыл 
бұрын  түсірілген сурет кейіпкері бар 
ма екен, бар болса қайда жүр екен?» 
деген сауалдың жетегіне шырмалдық 
та қалдық.  Кейіпкерді іздеуге қалың 
оқырман білек сыбана кірісіп, алдымен 
оны Нартай Тұрсанов ағамыз тауып-
ты. Сонан түн жарымында Баукеңнің 
өзі телефон шалды:  – Ел жабыла іздеп 
жатқан сурет кейіпкері Қызылорда 
қаласының іргесіндегі ауылда тұратын 
болып шықты. Барып, тілдесуге бір 
тілші жіберсең қайтеді? 

«Әрбір адамның өмірі – бір тарих» 
деген сөз бар қалт айтпайтын халықта. 
Туындының кейіпкерімен өзім жүз-
дескім келгені. Бөкеңнің бүгінгі 
ізбасары Нұрболатты ертіп алып, дереу 
Ж.Маханбетов ауылына тарттық. Қақпа 
алдынан қарсы алған Үрләй апамның 
қатты толқығаны жүзінен де, даусынан 
да анық байқалды. «Кешелі бері көкте 
ұшып жүрген сияқтымын. Жиырма 
жасыма қайта оралғандаймын!» деді 
қайта-қайта. 

– Айналайын інім, кеше whatsapp 
арқылы мақаланы жібергенде қатты 
толқыдым. Жас күндер еске түсіп, 
сағыныш оянды ма, суретті көргенде 
жылап жібердім. Қуаныштың көз жасы 
ғой. Іздеу салған Бауыржан Омаровқа 
алғысымды тілмен жеткізе алмаспын. 
Қазақта «Берген асың түске жетпес, 
ықыласың естен кетпес» деген сөз 
бар. Мені танымаса да, өз бауырын 
іздегендей жанын салыпты: «Қайдасың, 
сәйгүлік мінген сұлу? Барсың ба?» 
депті. «Ал, кеттік... Іздеу салайық» деп 
аяқтапты. Мен әлеуметтік желінің не 
екенін онша түсіне бермеймін. «Қалың 
оқырман суреттегі бейнені іздеп жа-
тыр» деп хабарласқаныңда: «Мені 
іздейтін адам бар екен ғой, Аллаға сан-
сыз шүкір!» дедім іштей. Іздеушің бар 
ма деген осы шығар...

Суретте әкемнің көзі болған  қараша 
үй тұр. Балалық, жастық ша ғымыз 
өткен құтты ұя. Жанындағы төбесі 
ашық қамыс қора, бастырма да көзіме 
ыстық көрінді. Тіпті жиюлы тұрған 
отын да кадрға ілініпті, – деп әңгімесін 
бастаған Үрләй Жұмекова суретке 
түскен уақытты нақты есіне түсіре ал-
мады.  

– Бұл сурет жайлауда түсірілді. 
Сырдария ауданына қарасты бірнеше 
совхоздың малшылары көктемде 
Сарысуға көшеді. Көктем, таңертеңгі 
мезгіл. Жұқалтаң келген жігіт түсірді. 
Оның Болат Омарәлиев ағамыз екенін 
әрине, білгенім жоқ. Бұл шамамен 
1978-1979 жылдардың бірі. Жиырмаға 
әлі толмаған  кезім. Фототілші: «Былай 
түс, былай қара!» деп нұсқау айтқан 
жоқ. Оған менің уақытым да жоқ еді. 
Шолақ күрең атап кеткен  атқа оты-
рып, қой жаюға кетіп бара жатқанмын. 
Тосыннан шыға келді де шырт еткізіп 
түсіріп алды. Тілдесіп жарытпадық. 
Тіпті кім екенін, не үшін түсіргенін де 
сұрамастан малды өріске айдап кете 
беріппін. Өйткені, қой жатып қалса, 
оларды қайта тұрғызу оңай емес.  

Сол кездегі Сырдария ауданы, «1 
Май» ауылында «Жұлдыз» аталатын 
бригада болды. Ұмытпасам, брига-
да ауылдағы Найманбай деген кісінің 
Жұлдыз атты қызының атымен атал-
ды. «Жұлдызды» бізден бірнеше жас 
үлкендер, 1957 жылы туған мектеп 

бітіруші өрімдей жастар құрған еді. 
Құрылған жылы – 1974 жыл. Дүрілдеп 
аты шықты да, бір жылдан соң тарап 
кетті. Кеңестік дәуірде мектеп, сов-
хоз директорлары «Екі жыл еңбек 
етсеңдер, оқуға жолдама беріледі» деп 
бітірушілердің талабын тұсаулайтын. 
Көнбесең, аттестатты  қолға бермейді. 
Мен 1977 жылы бітірген кезде де мектеп 
басшысы «Ауылдан кетпе, адам күші 
жоқ, әкеңе қолғабыс бол, көмектес» 
деп ұсыныс айтты. Шопанға көмекші 
береді, олар бейнетке шыдамай кетіп 
қалады. Шопан таяғын ұстайтындар сол 
малшының балалары ғана. Айтпақшы, 
менің суретім сол кездегі аудандық га-
зетке басылды. Кейін оны ұмытып та 
кетіппін. 

Мен 1960 жылы дүниеге келгенмін. 
Үрләй деген есімді әжем қойыпты. 
Әкем шопан болғасын көзімді ашып, 
ес білгеннен көргенім малшының 
өмірі. Бала кезден барлық қол жұмысты 
істедік. Ерте тұрып, кеш жатуға 

дағдыландық. Ер бала сияқты қара 
жұмыс істедім. Тіпті күрең қасқамен 
көкпар тартқан күндер де өтті.  Бір 
жылы қыста жұрт «Нұртай көлі» атап 
кеткен көлде ойық ойып жатып суға 
түсіп кеттім. Өлетін шығармын деп ой-
ладым. Көрерім бар екен, аман шықтым. 
Ал жаз жайлауда екі рет қасқырмен 
бетпе-бет келдім. Ол кездің қасқыры 
тоқ па, әйтеуір тіке шаппады. Қойдың 
құйрығын тістеп, жұлып кетті. Біреуі 
шоқиып маған қарап отырды да жөніне 
кетті. «Біткен жерім осы шығар» деп 
ойлағанмын. Сол жылдары «Пәлен де-
ген қойшының баласын қасқыр жеп 
кетіпті. Тек табаны ғана қалыпты» де-
ген әңгімелер шыққан. Сол есіме түсіп, 
қатты қорықтым.

Осылайша, әкеме қолғабыс жасап 
жүріп мектепті де бітірдік. «1 Май» 
ауы лы, Орджоникидзе атындағы (қазір 
А.Қыраубаева) мектепте білім алдық. 
Жанындағы интернатта 10 жыл жа-
тып оқып, 30-дай бала бітіріп шықтық. 
Олардың көбі малшының балалары. 
Соның басым бөлігі өздерінің малшы 
әке-шешелеріне көмектесу үшін ауыл-
дан ұзамады. 

Мен мұғалім болсам дейтінмін. 
Алайда оқуға бармадым. Бауырларым 
жас, егер мен 4-5 жыл оқу оқысам, 
әкемнің күні не болады? Осылайша, 
қалауымнан бас тарттым. Сол жылы 
Тасбөгет кентіндегі ПМК-да сылақшы 
болып жұмысқа тұрдым. Сенбі-
жексенбі, мереке демалысын пайдала-
нып, әкеме көмекке барамын. Сурет-
ке түскенде мен жұмыстан сұранып, 
жайлауға көшетін қарбалас сәтте 
келгенмін.

Төрт жыл оқып, жоғары білім 
алудың орнына Тасбөгеттегі ПМК-да 
сонша жыл еңбек еттім. Әкем қиындық 

көрмесін деген оймен жұмысшы 
мамандығын таңдағанымды айттым. 
Жасымнан қара жұмысқа жегіліп, 
шираған жанға сылақшы болу қиынға 
түспеді. Құрылыста да адал еңбек етіп, 
қатарымның алды болуға ұмтылдым. 
Арқасүйер ешкімім болмаса да, 1981 
жылы коммунистік партия қатарына 

қабылдандым. «Неге кеше ғана келген 
жап-жас қызды партияға қабылдайды, 
бізді неге өткізбейді?» деген сыңайдағы 
әңгіме айтылып жатты. Партия 
қатарына қабылдау жауапкершілікті 
арттырды, еңбекте тек алда болу ке-
рек деген құлшыныс туды. Еленіп ор-
ден тақпасам да, жастар ұйымының 
жиындарына шақырылдым. Егер сол 
кезде «Канал қаз» десе канал қазар 
едім. Өйткені, ешқашан қара жұмыстан 
қашқан емеспін. 

Нұрлан Ермеков атты бірсөзді 
азаматпен сөз байласып, шаңырақ 
көтердік. Бұл – 1981 жылдың қараша 
айы. Сөйтіп, Киров ауылында тұратын 
Таш кенбай деген құрметті қарттың 
шаңы рағына келін болып түстім.  Ке-
лін нің міндетін білесің, сылақ шылық 
жа йына қалып, сауыншы болдым. 
Ауылдан  бірнеше шақырым жер дегі 
«Бесарық» учаскесіне қатынап, жұмыс 
істедім. 

ПМК-да істеген жылдары салынған 
кешен еді, біз сол кешенді түгел сылап 
шыққанбыз. Шаңырақ құрғаннан кейін 
1-2 жылдан соң, атамның ақылымен 
күйеуім Нұрлан екеуміз сонда көшіп 
бардық. Біз барғанда кешен басында 12-
13 жас семья тұрады екен. Ел аузында 
«800 бас» атанған мал шаруашылығы 
кешенінде шағын сүт цехы болды. 
Отағасы Нұрланның мамандығы меха-
ник, екеуміз сонда 1989 жылға дейін 
тұрдық. Кеңес өкіметі тарап, мекеме 
жабылған 1992 жылға дейін сол жерде 
сауыншы болып жұмыс істедім. Қазір 
сол кешен ғимараты қирап жатыр. 
Қарауға жүрегің ауырады. 

Сауыншы кезімде болар, 1982 жылы 
облыстық комсомол жастардың конфе-
ренциясына де легат болып қатыстым. 
Сол жолы біздер ғарышкер Г.Титов, 
А.Тоқмағамбетов, З.Шүкіров се кілді 
белгілі адамдармен, партия, комсомол  
басшыларымен бірге естелік сурет-
ке түстік. Құжаттардан үйде сол ғана 
қалыпты. Басқа барлық грамоталар 
мен түрлі мадақтау қағаздарын отқа 
жағып жібердім. «Қырық жыл өтті 
ғой, енді ешкімге қажет болмас. Біздің 
еңбегіміз енді кімге керек» деп ойла-
дым. Сендердің іздеп келетіндеріңді 
білмедім ғой. 

Жас коммунистпін, Брежневті 
әкеміздей көретінбіз. Бір күні 1982 
жылдың 10-қарашасы болса керек, енем 
поштадан пенсиясын алып келді де:

– Ойбай, Үрләй, сенің әкең қайтыс 
болыпты, – деді. Мен бала емізіп 
отырғанмын. Төбемнен жай түскендей 
болды. Өлім жайлы есту қашанда ауыр, 
оның үстіне ол әкеңе қатысты болса. 
Аздан соң: – Брежнев әкең ғой дүниеден 
озған, елдің бәрі айтып жатыр, – деді 
енем. Әкем ұзақ жасап, осыдан 5 жыл 

бұрын 82 жасқа қараған шағында дүние 
салды.

Әкем Нұртай Жұмеков өмір бойы 
малшы болған адам. 1935 жылы туған. 
Атам 1941 жылы соғысқа алынып, со-
нан оралмапты. Тұқымнан жалғыз. 
«Бес жасар кезімде далада балдар-
мен ойнап отырғанымда екі кісі келіп, 
әкемді әскерге алып кетті. Ойнап оты-
рып көз қиығымен қарадым. Әкемді 
көрмейтінімді білгенімде ізінен қал-
май жүгіретін едім» деп айтып отыра-
тын. Әкем  жасынан  жетімдік  көріп, 
еңбекпен  есейген адам. Бізге: «Ешкім-
нің ала жібін аттамаңдар. Біреуді ал-
дап, кісіге қиянат жасамаңдар. Тек 
адал еңбекпен ғана күнелтіңдер» деп 
отыратын. Біз де (5 қыз бен 3 ұл) жа-

сымыздан шаруашылыққа көмектесіп, 
еңбекпен есейдік. Жалпы, 70-80-ші 
жылдары елде шопандардың тұрмысы 
жақсы болатын. Ол кездің шопанда-
ры кеңпейілді еді. Мысалы, бірінің 
малы өліп, қой басы азайып қалса, жа-
былып көмектесетін. Ауызбірліктің 
мықтылығы ғой, ағайынын түрмеге жі-
бер мей, шығынды  жабуға көмек тесетін. 

Қыстауымыз Сырдың бойын-
да. Ал жайлауға Сарысуға шығамыз. 
Көктемде, мамыр айында Сарысу 
арнасынан тасып, екі жағы көкорай 
шалғынға бөленеді. Мұнан бөлек, 
қа зыл  ған құдық, скважиналар бар. 
Біздің аудан сов хоздарының малы 
Алтықұдықтан бас тап Қоңыртөбе, 
Белең, Алатаға, Көкалажарға дейін жай-
лайды. Көкалажар – бұрынғы Жез қазған  
облысымен   шекарадағы  жер атауы. 
Осы екі аралықтағы құмды төбені біз 
шоқат дейміз. Ол кезде малдың көптігі 
сонша, жайлауға сыймай кететін. Кей-
де қосылып кетіп, айы ра алмай жатады. 
Жайладуа біз таңғы 5-те тұрып, қойды 
өргізіп кетеміз. 

Қыстан қысылып шыққан шопан-
дар үшін жайлауға шығу – үлкен той. 
Ал малшылар тойы деген өзіндік сән-
салтанатымен өтетін. Біздің әкелеріміз 
үлкен ақсақалымыз Тұрсан әкемізге 
сәлем беріп барып, мал сойылып, жай 
күннің өзі той-думан болып жататын. 

Анам 1940 жылы туған. Ашар-
шылық кезінде ауа көшкен ауылдаста-
рымен бірге Ташкен жағына кетіпті. 
Заман түзелгенде қайтып келген. Әкем 
екеуі танысып, 1957-1958 жылдары отау 
құрған. Қазір анам 82 жас та. Шиелінің 
«1 Май» ауылындағы қарашаңырақта, 
Бауыржан атты ортаншы інімнің 
қолында тұрады.  Шешем 16 құрсақ 
көтеріпті. Оның 8-і жасында шетінеп 
кеткен. Қалғаны қазір облыс аумағында 
тұрып жатыр. Барлық бауырларым 
отбасылы. Мен – сол сегіз баланың 
үлкенімін. Қазір 62-демін.  Жапырағын 
жайып, көктеп-көгеріп отырған ананың 
бірімін. Бес құрсақ көтердім. Біреуі жол 
апатынан 10 жыл бұрын қайтыс болды. 
Қазір 4 баладан өрген 13 немере бар. 
Отағасы Нұрлан екеуміз шөбере күтіп 
отырмыз. Осы күні қолымдағы келінім 
босанып жатыр. 

Қуаныштың үстіне келіп отыр-
сыңдар. Фотодан өзімді көріп, жас 
күнімді еске алып, ширап қалғандай 
болдым. Тіпті бақытты күй кешіп отыр-
мын. Уақыт неткен жүйрік?! Онан бері 
де 44 жыл өтіпті. Сонау алыста қалған 
қамсыз күндерді ойлағанда: «Қайран, 
жастық шақ» дейсің... 

Бейсенбі күні ағамның парақ-
шасында «Жайлауда жайқалған жау-
қазын» атты екінші әңгімесі фототіл-
шіміз Н.Нұржаубайдың суреттерімен 
жарияланғанда желідегі ағайынның 
қуанғанын көрсеңіз. Ал кеше Бау-
ке ағамыз бізді ерітіп кейіпкердің 
үйіне барды. Ағайын-туысы жиналған 
басқосуда Үрләй апа мыз бауыры 
табылғандай қуан ды. Бұл енді желіде 
жария ланған «Жауқазынмен жүздесу» 
атты түйінді мақалада жазылды. 

Кешегісімен жүздескен кейіп-
керіміздің үйінен шыққанда менің 
көз алдыма күнгейге бет алған кер-
уен елестеді. Адамға адам жылы сөзін 
қимайтын мына кезеңде қырық төрт 
жыл бұрын түсірілген суреттегі бейнені  
іздеу, ол табылған соң арнайылап сәлем 
беріп келу – үлкен жүректің  ықыласы! 
Міне, мейірім деген – осы!

Суреттерді түсірген
Болат ОМАРӘЛИЕВ,

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ

ҮРЛӘЙ АПАНЫҢ 
ӘҢГІМЕСІ

Бауке, Бауыржан Омарұлы ағамыздың facebook желісіндегі 
әңгімелерін тамсанбай оқымайтын жан жоқ шығар?! Соңғы кезде 
«Сыр бойы» газетінің ардагері Болат Омарәлиевтің суреттерін талдап, 
эссе-суреттеме сериясын ұсынып жүр.  

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb


