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Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

САҚТАНСАҢ – САҚТАЙДЫСАПАР

Теміржол тарихының
тағылымы

Келелі мәселелер 
кезектен тыс қаралады

Саумал сауған 
Күләйхан

“Түгіскеннің” жарық 
жұлдызы

Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»

10 ТАМЫЗ – АБАЙ КҮНІ

Ғасырлар 
ғибратындай 
жауһар жырың

ЖАЗ
Жаздыгүн шілде болғанда,
Көкорай шалғын, бәйшешек, 
Ұзарып өсіп толғанда.
Күркіреп жатқан өзенге,
Көшіп ауыл қонғанда. 
Шұрқырап жатқан жылқының, 
Шалғыннан жоны қылтылдап.
Ат, айғырлар, биелер, 
Бүйірі шығып, ыңқылдап. 
Суда тұрып шыбындап, 
Құйрығымен шылпылдап, 
Арасында құлын-тай 
Айнала шауып бұлтылдап.
Жоғары-төмен үйрек, қаз,

Ұшып тұрса сымпылдап.
Қыз-келіншек үй тігер,
Бұрала басып былқылдап.
Ақ білегін сыбанып,
Әзілдесіп сыңқылдап.
Мал ішінен айналып,
Көңілі жақсы жайланып.
Бай да келер ауылға,
Аяңшылы жылпылдап.
Сабадан қымыз құйдырып,
Ортасына қойдырып.
Жасы үлкендер бір бөлек,
Кесесіп, күліп сылқылдап.
Жалшы алдаған жас бала,
Жағалайды шешесін
Ет әпер деп қыңқылдап.

Жарайды, ағаш пен темір 
өндірмесек те, кірпішін не 
шегесін шығарар шағын цех 
болса, жетіп жатыр емес пе?! 
Тіпті болмаса, есік-терезесін 
соғып, соны қиюластырар жі-
гіт  тер жоқ емес бізде. Ондай 
ше  бер  лер әр ауылдан да 
табылады. 

Кейінгі жылдары құры-
лысы қарқын алған облыс ор-
талығының ауқымы кеңейді. 
Жыл сайын көпқабатты 
тұрғын үйлер пайдалануға 
берілуде. Бұдан бөлек, қала 
маңынан жер алып, жеке 
баспана тұр ғызған жұрт-
тың да саны артқан. Қала 
аумағының еселеп ұл ғай-

ғанын бірден байқайсыз. Бір 
жақсысы, құрылысқа ке ректі 
кейбір затың өзімізден та-
былып тұр. Әсіресе, кірпіш 

пен темірбетонды құймалар әр 
өңірде дайындалуда. 

Біз Арал ауданына қарас ты 
үлкен ауылдың бірі – Аман-
өт келден құрылыс заттары 
шы ғады дегенді естідік. 
Кәсіп кермен телефон арқылы 
тіл   десіп, жөн сұрасқанбыз. 
Осы ауылдың тұрғыны Бек-
сұл    тан Ідірісов «Пескаблок 
және кастраблок өндірісі» 
жо ба    сы мен өнім шығаруды 
бастапты.

– Былтыр «Бизнестің жол 
картасы-2025» мемлекеттік 
бағдарламасы арқылы 3 
жарым миллион теңге қайта-
рымсыз грант ұттым, – дейді 
Бексұлтан. – Құрылысқа ең 

қажетті үш түрлі өрнектас 
(брусчатка) өндіруді қолға 
алдық. Екі жылдан бері осы 
тірліктің айналасындамыз. 
Біздің өнім көбіне-көп жеке 
үйлер мен кәсіптік ғимарат 
құрылысына керек. Қазір 
тәулігіне 400 дана өрнектас 
шығарсақ, бір айда өзіңіз 
де қанша өнім шығатынын 
есептей беріңіз. Бағасы да 
халыққа қонымды. Арал 
қаласынан және көрші елді 
мекендерден тапсырыс түсуде. 
Ал шикізатқа жергілікті 
өнім мен арнайы қоспалар 
пайдаланамыз. 

25 жастағы кәсіпкердің ма-
мандығы – құрылыс материал-
дарын өндіруші. Техника 
ғы  лымдарының магистрі. 
Әу баста жұмысын Орал қа-
ла  сында бастап, біршама 
тәжірибе жинаған. Сондағы 
Жәңгір хан атындағы Батыс 
Қазақстан университетінде 
оқып әрі студенттердің «Жа-
сыл ел» құрылыс жасағына 
қатысқан. Енді ол кәсібін ұл-
ғайтып, ауылдастарын жұмыс-
қа қабылдамақшы.

Арал ауданы

ӨҢІР ӨНІМІ

Ауылдан шықса айып па?

Sb Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы» 

Іздеген затың көп жағдайда үлкен қала не аудан 
орталығынан табылады. Мысалы, ауылдағы ағайын үй 
көтеріп, баспана тұрғызса, құрылыс заттарын әкелу үшін 
қалаға қарманады. Арнайы көлік жалдап, үй соғатын 
ұстаңның жазып берген тізімі бойынша керектіңді артып 
кетесің. Солай ғой. Кейде осының бәрі ауыл ішінде 
өндірілсе деп арман қылатынымыз бар. Тым артық қиял 
болса да солай. Бірақ біртіндеп болса да «ол бола қоймас» 
деген ойдың көбесін сөгіп жүргендер бар. Біздің айтып 
отырғанымыз, әлгі «неге құрылыс заттарын ауыл ішінде 
шығармасқа?» деген дүние ғой.

Кенеден 
кесел 
күшейіп 
тұр

Кейінгі жылдары елді елең 
еткізген жайттар көбейді. 
Сыр өңірінің шаруаларын су 
тапшылығы мен қуаңшылық 
алаңдатса, биыл бұған тағы 
бір уайым қосылды. Өйткені 
Сырда улы кене көбейіп, 
оның соңы өлімге әкелген 
жағдай бар. Иә, күн жылып, 
кене көбейгелі малды былай 
қойғанда адамнан да маза 
кетті. Бүгінде «кенеден 
қалай құтыламыз?» деген 
сұрақ тірлігін төрт-түлікпен 
байланыстырған ауылдағы 
ағайынның көкейінде жүр. 

Жиында Оқу-ағарту министрі Асхат 
Аймағамбетов пен Ғылым және жоғары 
білім министрі Саясат Нұрбектің баян-
дамалары тыңдалып, Үкімет басшысы 
балабақшадан бастап білім берудің 
барлық деңгейлерінде халықтың сапалы 

білімге қол жеткізу мәселесін тағы бір 
пысықтады.

Министр ұлттық жобаның өңір-
лерде іске асырылу барысындағы 
кемшіліктерді атап өтті. Оның ішінде 
көрсеткіштерге арнайы талдау жүргізді. 

Мәселен, Қызылорда облысы 2021 жылы 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша 
жоспарланған 6180 орынның тек 1363-ін 
орындаған, яғни 22,1%.

Өткен жылдың көрсеткішіне сәйкес 
мектеп құрылысы жұмыстары бойынша 
да біздің аймақ жоспарланған межеге 
қол жеткізбей, соңғы қатардың бірінен 
көрініп отыр. Нақты айтсақ, 2 мектеп 
құрылысы уақытылы жүргізілмей, 900 
оқушы қамтылмай қалған. 

«ӨТКЕН ЖЫЛҒЫ КӨРСЕТКІШТЕР 
КӨҢІЛ КӨНШІТПЕЙДІ»

ҚР Премьер-министрі Әлихан Смайловтың төрағалығымен өткен 
селекторлық режимде «Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық 
жобасын өңірлерде іске асыру мәселелері және халықпен кездесулердің 
қорытындылары қаралды.

Аймақта Конго-Қырым гемор-
рагиялық қызбасының (КҚГҚ) 
эпидемиологиялық ахуалы қиындап 
барады. Бүгінде облыс бойынша 
33 науқас тіркеліп, оның 14-і 
нақтыланған.

Зымыран 31-ші ұшыру алаңынан 
аттанды. Мұндай айтулы оқиғаны көзбен 
көруге шет елден көптеген ту рист келген. 
Министр ғарыш айлағынан кеменің ұшы-
рылуын бақылауға келген оқу шылармен 
де кездесті. Ғарыш кемесінің ұшырылуын 
көру және министрмен кез десу мүмкіндігі 
он бір қазақ стандық оқушыға бұйыр-
ған. Олардың барлығы – техникалық 
ғылымдар бо йынша республикалық олим-
пиадалардың жеңімпаздары.

Министрлікке техникалық дарынды 

балаларды «Бай қоңыр» ғарыш айлағына 
сая хаттауға ынталандыру туралы 
ұсынысты Балалар құқықтары жөніндегі 
уәкіл Аружан Саин білдірген. Бастама 
қолдауға ие болып, балалар ғарыш ке-
месінің ұшырылғанын кө ріп қана қоймай, 
министр Бағдат Мусин, ғарышкер Айдын 
Айымбетов, Қазақ стан Республикасы 
Прези дентінің «Байқоңыр» кеше ніндегі 
арнаулы өкілі Қайрат Нұртаймен кездесіп, 
әңгімелесті.

Қазақстанның 
ғарыштық дәуірі 
қашан басталады?

«Байқоңыр» ғарыш айлағынан Иран Ислам мемлекетінің «Хaйям» 
жepсерiгi ұшыpылды. Ресейдің «Союз-2-1б» зымыран-тасығышына ирандық 
жeрді қaшықтықтaн зoнттay жерсерігімен бірге 16 құрылғы орнатылған. 
Спутниктер тобы бар зымыран-тасығышы 9 тамызда Нұр-Сұлтан уақыты 
бойынша сағат 11:52-де ұшырылды. Барлық ғарыш аппараттары мақсатты 
орбитаға шығарылды. Қызылорда облысына іссапармен келген ҚР 
Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат 
Мусин зымыранның ұшырылуына арнайы қатысты.

Дәурен Абаев азаматтардың 
жекелеген санаттарының кірі-
сін арттыру шаралары туралы 
айтты. Атап айтқанда, биыл 
мә дениет, өнер және спорт 
ме ке мелері қызметкерлерінің 
жала қысы өскен. Министрлік 
Мем лекет басшысының тиіс-
ті тапсырмаларын орын дау 
бо  йын ша жұмысты жалғас-
тырады.

Мәдениет және спорт ми-
нистрі кітап шығару сала сын-
дағы жағдай туралы баяндады. 
Қазір негізгі күш баспа 
өнімдерінің, соның ішінде 
балалар әдебиетінің бәсекеге 
қабілетін арттыруға, сондай-ақ 
жазушыларды қолдауға ба ғыт-
талған. Сонымен қа тар Пре-
зидентке мұрағат қойма ларын 

жаңғырту мен цифр ландыру 
жайы айтылды.

Қазақстандық спорт шы  лар -
дың халықаралық ірі жарыс-
тарға, 2024 жылы өтетін Олим-
пиада ойындарына дайын дық 
мә се лесі де жеке қарас-
тырылды.

Мемлекет басшысы ми-
нистрлікке бұқаралық және ба-
ла лар спортын дамыту, ұлт тық 
мәдениетті кеңінен насихаттау 
жө нінде бірқатар міндет 
жүктеді.

Сонымен қатар Қасым-
Жомарт Тоқаев туристік 
инфра құрылымды дамыту мен 
ше телдік инвесторларды тарту 
және бірлескен туристік жоба-
ларды іске қосу үшін қажетті 
жағдай жасаудың маңызды 
екенін атап өтті.

НАҚТЫ ТАПСЫРМАЛАР БЕРДІ

Онда елдегі сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
бойынша қабылданып жатқан 
шаралар баяндалды. Атап 
айтқанда, биылғы 7 айда 1400-
ден астам сыбайлас жемқорлық 
қылмысы тіркеліп, жемқорлық 
фактісімен 900-ге жуық тұлға 
әшкереленді.

Олжас Бектеновтің айту-
ынша, сыбайлас жем қорлық 
қауіптері мемлекеттік қорғаныс 
тапсырысын қалыптастырудың 
өнім көлемін жоспарлаудан 
бастап шарт міндеттемелерін 
орындауға дейінгі барлық 
сатысында кездеседі.

Президенттің тап сырма-
сына сәйкес агенттік Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет 
бөлімшелерінің жұмысын 

бағалау тәсілдерін қайта 
қарады. Статистикалық көрсет-
кіштер үшін ғана жасалатын 
әрекеттер алынып тасталды.

Ведомствоның қызметінде 
бағдар ретінде сыбайлас жем-
қорлық қауіптерінің картасы 
айқындалып, оған процестердің 
ашық болмауына, әкімшілік 
кедергілерге және жергілікті 
жерлердегі мемлекеттік қыз-
метшілердің өз міндеттерін 
тиісті деңгейде орындамауына 
байланысты халық пен бизнесті 
толғандыратын көкейкесті 
мәселелер енгізілді.

Кездесу соңында Мем-
лекет басшысы сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы қызметтің 
жұмысын күшейту жөнінде 
бірқатар міндет жүктеді.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы 
Олжас Бектеновті қабылдады.

***

Мемлекет басшысы сондай-ақ Мәдениет және спорт 
министрі Дәурен Абаевты қабылдады.
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Сондай-ақ, техникалық және 
кәсіптік білімнің қолжетімділігін 
қамтамасыз етуде 17 облыстың 
ішінде Қызылорда 16- орында. 
Яғни, 2021 жылы 2019 жыл-
мен салыстырғанда 1240 
орынға жергілікті бюджеттен 
мем лекеттік тапсырыс кем 
жүргізілген.

Үкімет отырысынан кейін 
облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
жауапты сала басшылары мен 
қала, аудан әкімдеріне кем шілік-
терді талдап, нақты тапсыр-
малар жүктеді. Білім саласы 
бойынша жұмыстар тиісті дең-
гейде жүргізілмегенін айтып, 
басшылардың қызметін сынға 
алды.

– Өткен жылғы көрсеткішкер-
ге сәйкес, Қызылорда облысы 
жоспарды орындамай, рейтингтің 
соңғы қатарында тұр. Бұл – 
жұмысымызға үлкен сын.

Қазіргі таңда үш мектептің 
күрделі жөндеуі жаңа оқу жылына 
дейін аяқталмай қалу қаупі бар. 
Бұл балалар үшін ыңғайсыздық 
тудыруда. Елді-мекенде мектеп 
болмай, көрші ауылға қатынап 
оқитын балалардың қауіпсіздігі 
алаңдатады. Сол себепті құрылыс 
жұмыстарын қыркүйек айына 
дейін аяқтау қажет. Сапаға 
ерекше мән беріңіздер, арнайы 
комиссия жіберіп тексеретін 
боламыз. Қажет болған жағ дайда 
құрылыс жұмыстарын уақы тылы 
аяқтамаған мердігер мекемеге 
шара көру керек. Бұл жұмысқа 
облыстық құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы, білім 
басқармаларымен қатар аудан 
әкімдері тікелей жауапты, – деді 
облыс әкімі.

Өңірде қазіргі таңда 6 
мемлекеттік мектептің құрылысы 
жүргізілуде. Тапсырыс беруші – 
құрылыс басқармасы. Дегенмен, 
төрт мектептің (Қазалы – №250, 

Қызылорда-Жезқазған трассасы 
бойындағы 600 орындық мектеп, 
Жаңақорған ауданы – 300 
орындық 2 мектеп) құрылысы 
мерзімінен кеш жүргізілуде.

Аймақ басшысы құрылыс 
жұмысының уақытылы аяқ-
талмауы басшылардың сал-
ғырттығы екенін атап өтіп, нақты 
тапсырмалар жүктеді.

– Бізде әлі күнге дейін 
құрылысы 3 жылдан бері жал-
ғасып келе жатқан мектептер 
бар. Пайдалануға беру мерзімі 
өтіп кетсе де, жауапты басшылар 
бұл жұмыстарды дұрыс қа-
дағаламаған. Балалар лайықты 
оқу ғимаратында білім алуы 
қажет. Сондықтан мәселені шұ-
ғыл арада шешіңіздер, – деді 
Н.Нәлібаев.

Басқосуда облыс әкімі тиісті 
көмек түрлерін алатын арнайы 
санаттағы балаларды киім-кешек, 
оқу құралдарымен қамтуға 
қаражаттың жетіспеушілігі 

бар екенін алға тартты. Білім 
басқармасының басшысына 
жұмысты дұрыс үйлестіруді, 
қала және аудан әкімдері де нем-
құрайдылық танытпай, мүдделі 
болу керектігін қатаң тапсырды. 

Мұнымен қоса, «Мектепке 
жол» акциясын қала, аудандарда 
лайықты деңгейде жүргізу қажет 
деді.

Жиында қаралған екінші 
мәселе халықпен кездесулер 
бойынша облыс әкімі Шиелі 
ауданының әкімі мен Қызылорда 
қаласының әкіміне тұр ғындармен 
кездесу өткізетін орынның дұрыс 
таңдалмағанын және үйлестіру 
жұмыстарының жеткілікті 
деңгейде болмағанын жеткізді. 

Аймақ басшысы аудан, қала 
әкімдері халықпен сындарлы 
диалог орнатуға әрдайым мүдделі 
болып, өзекті мәселелерді өз 
уақытында шешуге атсалысуы 
қажет екенін ескертті.

«ӨТКЕН ЖЫЛҒЫ КӨРСЕТКІШТЕР 
КӨҢІЛ КӨНШІТПЕЙДІ»

Оқушылармен кездесуде Бағдат Мусин инженерлер 
мен өнеркәсіп мамандарының жаңа буынын тәрбиелеу 
қажетін атап өтті. Сондай-ақ мұндай іс-шараны 
дәстүрге айналдыруға тырысатынын жеткізіп, 
балалардың қолға алған істеріне табыс тіледі.

– Қазақстандық мектеп оқушылары физика, 
математика, IT, астрономия және астрофизика 
бойынша халық аралық олимпиадаларды қоса алғанда, 
олимпиадаларда жарқын және табысты өнер көрсетуде. 
Алдағы уақытта да қолға алған жобаларыңыз бойынша 
жетістікке жетуге тілектеспін. Ғарыш саласында 
да, басқа да салаларда Қазақстанның дамуына өз 
үлестеріңізді қоса беріңіздер. Қазіргі идеямыз 2030 
жылға қарай жеңіл класты зымыран құрастыру болып 
отыр. Сол идеямызды жүзеге асыруға күш-жігерін 
салатын жастарға қош келдіңіздер дейміз, – деді 
министр.

Бағдат Мусин балалармен кездесу барысында 
ғарыш саласы ғана емес, барлық сала цифрландырумен 
тығыз байланыста екенін атап өтті. Сондай-ақ, 
еліміздің ғарыш саласын дамытуда жастардың күш-
жігеріне сенім артты.

– Бір зымыран 9-12 қабатты үйдің биіктігіндей 
болады десек, оны аспанға ұшыру, ғарышқа 
жеткізу оңай шаруа емес. Сондықтан ғарыш саласы 
толыққанды ілгерілетуді талап етеді. Әлбетте, ол үшін 
мамандар қажет. Ол мамандар – қазіргі жастар, – деді 
Бағдат Мусин.

Биыл жаһандағы геосаяси шиеленіске байланысты 
Байқоңырдан ұшырылатын зымырандар саны 
азайды. Әлемде жағдай оңалмаса, Қазақстан мен 
Ресейдің ғарышты игеру бағытында қолға алған 
«Бәйтерек» жобасы екі-үш жылға дейін тұралап қалуы 
мүмкін. Себебі, бұл салада отандық маман тапшы. 
Оқушылармен жүздескен Бағдат Мусин жастарды осы 
бағытта білім алуға шақырды.

Ғарыш айлағынан кейін дарынды балалар 
«Бәйтерек» ғарыштық кәсіпорнының базасын аралап 
көрді. Бұл кәсіпорын Қазақстан Республикасына 
тиесілі. Мұнда оқушылар «Зенит» зымыран 
тасығышын құрастырып, сынақтан өткізетін алып 
кешенмен танысты. Кешендегі мамандар оқушы ларға 
әрбір құрылғының атқарар қызметін егжей-тегжейлі 
түсіндірді.

1971 жылы пайдалануға берілген құрастыру 
және сынақтан өткізу ке шенінде отандық ғалымдар 
«Союз-5» зымыранын құрастыруға кірісіп жатыр. 
Қазақстандық зымыран тасығыш «Бәйтерек» ұшу 
алаңынан 2025 жылы ұшырылмақ.

Балалар танымдық бағдарлама барысында тамаша 
әсерлерімен бөлісті. Алматы қаласынан келген 
11-сынып оқушысы Камиля Жұмабаева «Жер және 
Ғарыш туралы ғылым» республикалық ғылыми 
жобалар байқауының жеңім пазы. Оның айтуынша, 
ғарыш айлағына саяхаттың балалар үшін пайдасы зор.

– Бұл саяхат – жаңа жеңістерге, білімге, 
қазақстандық ғарыштық техно логияларды, ең алдымен 
«Байқоңыр» ғарыш айлағын дамытуға ынталандыру. 
Мен өзімнің ғылыми жобамда адамзаттың болашақта 
басқа ғаламшарда өмір сүруге мүмкін діктерінің 
технология жақтарын көр сет кенмін. Тақырып маған 
өте қызықты. Бұл мүмкіндік маған бола шақта осы 
саланы өз елімде дамытуға мотивация берді, – дейді 
Камиля.

Ал, Ақжол Ерланов бұған дейін ғарыштық 
зымырандарға тікелей қа тысы бар, «Космос және 
жер» секциясы бойынша ұшу аппараттары туралы 
ғылыми жоба қорғап, жүлдегер атанған. Талантты 
оқушы зымыранның ұшу сәтін өз көзімен көргеніне 
қуанышты екенін айтады.

– Ғылыми жобамда ұшу құрыл ғылары туралы 
ғылыми жұмыс жүргіздім. Бүгін зымыранның әуеге 
көтерілу сәтін көріп, өз ісіме деген құлшынысым 
артып отыр. Тың ойлар жинақтадым. Дәл қазіргі сәтте 
алған әсерімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Мен 
бүгін фильм көргендей әсер алдым, – дейді ол.

Ғарышты игерудегі отандық жобалармен танысу 
барысында оқушылар №45 ұшыру алаңына барып, 
оның үстіңгі және астыңғы бөліктерімен түгел танысып 
шықты. Бұл ұшыру алаңында алғашқы «Зенит» 
зымыраны сонау 1985 жылы көкке көтерілген. Ал, 
соңғысы 2017 жылдың желтоқсанында ұшырылыпты. 
Қазір бұл аумақ та Қазақстанның еншісіне беріліп, 
жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Құрылыс 2024 
жылы аяқталады. Сол кезде Қазақстанның жаңа 
ғарыштық дәуірі басталады.

Балалар мұнда 6 қабатты тұрғын үйдің көлеміндегі 
жерасты жолымен өтіп, зымыранды ұшуға 
дайындайтын, алайда алдағы уақытта мұражайға 
кететін құрылғылармен танысты. Мамандардың 
айтуынша, қазіргі таңда «Бәйтерек» жобасы қайта 
жаңғырту жұмыстарын жүргізіп бастаған. Алайда 
әлемде болып жатқан жағдайларға байланысты 
нысанның пайдалануға берілу уақыты 2 жылға 
шегерілген. Алдағы уақытта нысандағы барлық 
технологиялар заманауи үлгіге көшетін болады.

Байқоңыр

Қазақстанның 
ғарыштық 
дәуірі қашан 
басталады?

МИНИСТРМЕН 
КЕЗДЕСТІ

Сыр еліне жұмыс 
сапарымен келген ми-
нистр аймақ бас шы сымен 
бірге өңірде цифрландыру 
мәсе ле лерін талқылады. 
Сон дай-ақ, онлайн қыз-
меттер алу, байланыс 
же лілерін жақсарту ба-
ғытында бірлескен жұ-
мыс тар пысықталды. 

Ведомство бас шы-
сы Қызыл орда өңі-
рін де бірқатар әлеу-
мет тік нысандардың 
жұ   мысымен танысып, 
он  дағы цифрлық қыз -
меттердің сапасын көріп, 
тұрғындармен кездесу 
барысында өзекті мәсе-
лелерді айқындап алға-
нын жеткізді. 

Ғарыш мониторингі 
нәти жесінде аймақта 
заңсыз пайдалы қаз ба-
ларды өндіріп жатқан 94 
орын, рұқсат етілмеген 
101 қоқыс нысандары 
анықталған.

Айта кетейік, Бағ-
дат Мусин екі күн-
дік жұмыс сапары 
ая  сында Қызылорда қа-
ла сында емхана және 
халыққа қызмет көр сету 
нысандарында болып, 
халықпен есепті кез-
десу өткізді. Сондай-
ақ, Байқоңырда ғарыш 
кемесінің ұшырылу 
сәтіне қатысып, «Рос кос-
мостың» жаңа басшы-
сымен бірге бірқатар 
мәсе  лелерді талқылады.

Сейсенбі күні 
облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев Цифрлық 
даму, инновациялар 
және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрі 
Бағдат Мусинмен 
кездесті.

Облыс басшысының 
тапсырмасы аясында 
облыс әкімінің орынбасары 
Мархабат Жайымбетовтың 
төрағалығымен Төтенше 
жағдайлардың алдын алу 
және оларды жою жөніндегі 
облыстық комиссияның 
кезектен тыс отырысы өтті.

Оған комиссия мүшелері, 
басқармалар мен департамент 
басшылары қатысты. 

Күн тәртібінде 3 өзекті мәселе 
талқыланды. 

Суға түсу маусымы жақын-
даған уақыттан қауіпсіздік шара-
лары күшейтілсе де, биыл су ай-
дындарында 35 жағдай тіркеліп, 
27 адам қаза болған. Ал құқ-
тару шылар 8 адамды ажалдан 
арашалап қалды. 

Өкінішке қарай, жыл 
сайын қауіпсіздік ережелерін 
сақтамаудан қайғылы оқиға 
тіркелді. Бұл ретте М.Жайымбетов 
қала, аудан әкімдеріне өз 
аумақтарында жағажайлар ашып, 
олардың демалыс орындарының 

талаптарына сай болуын 
қарастыру жөнінде тапсырма 
берді.

Отырыста қаралған тағы 
бір мәселе – облыс аумағында 
орналасқан су шаруа шылығы 
нысандары мен гидро тех никалық 

құрылыстардың техни калық 
жағдайына жүргізілген зерттеу 
жұмыстарының нәтижесі.

Облыс әкімінің орынбасары 
«Ақлақ» су торабына жөндеу 
жүргізу бойынша тиісті 
жұмыстарды пысықтауды 
жүктеді. 

Облыста өрт оқиғаларының 
басым көпшілігі электр сым-
дарының қысқаша тұйық-
талуынан болса, газ-баллондарын 
дұрыс пайдаланбау салдарының 
да зардабы аз емес. 

Комиссия отырысында 
алдағы жылу маусымы кезінде 
туындайтын өрт қаупінің алдын 
алу жайы да назардан тыс 
қалмады.

Облыс әкімінің баспасөз 
қызметі

Келелі мәселелер кезектен тыс қаралады

Кеше облыс 
әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев Қазақстан 
Республикасындағы Иран 
Ислам Республикасының 
Төтенше және Өкілетті 
Елшісі Маджид Самадзаде 
Саберді қабылдады.

Кездесу барысында Иран 
мемлекетімен ынты мақтас тықты 
кеңейту және сауда-экономикалық 
қатынастарды дамыту мәселелері 
талқыланды. Биыл екі ел 
арасындағы ашық және сенімді 
дипломатиялық қатынастардың 
орнағанына 30 жыл толды.

Иран Республикасы әлем-
дегі ең ірі жүгері им порттаушы 

мемлекеттердің бірі ретінде жыл 
сайын шамамен 4 млн тонна 
жүгеріні сырттан сатып алуда. Осы 
ретте, облыс аумағында ирандық 

әріптестермен бірлесіп жүгері өсіру 
және Иранға экспорттау мәселелері 
талқыланды. Бұған қоса, нарықты 
ішкі өнімдермен қамтамасыз ету 
мақсатында ирандық тәжірибемен 
жеміс-жидек және көкөніс өсіруге 
арналған жылыжай кешендерін 
салу мүмкіндіктері де айтылды.

Сондай-ақ, аймақ басшысы 
ирандық кәсіп орындарды мал 
өсіру және ет өңдеу бағы тындағы 
жобаларды жүзеге асыруға шақы-
рып, ашық әрі тиімді байланыс 
орнатуға дайын екендігін жеткізді.

Кездесу соңында облыс әкімі 
Иран Ислам Республикасының 
Елшісіне екі ел арасындағы ынты-
мақтастықты дамыту жолындағы 
дипломатиялық қызметіне табыс 
тіледі.

Елші және еңбек қатынасы
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Кеше облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев 
кезектілік тәртібімен 
азаматтарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдады. 

Жеке қабылдауға 14 азамат 
келіп, мәселесін жеткізді. Басым 
бөлігі орта және шағын кәсіпке 
қолдау көрсетуді сұрады. Айталық, 
Алтынбек Өмірзақов Жаңақорған 
ауданынан шұлық тоқу цехын 
ашу жобасын ұсынса, Сәрсенкүл 
Мусаева көлік жөндеу бекетінің 
құрылысын толығымен аяқтауға 
қолдау көрсетуді сұрады. 

Қабылдауға келген Талғат 
Телеубаев күріш қалдықтарынан 
фин қағазын өндіруді дамыту 
туралы айтып, Абдурагим Мир-
жибаев Қызылорда қала сындағы 
өзінің шағын жеке кәсібіне көмек 
беру мәселесін көтерді.

Аймақ басшысы кәсіпкерлік 
саласын жандандыруға ниетті 
азаматтарды қолдау шараларын  
жүргізу, қайтарымсыз гранттар 
беру барысын пысықтауды 
тапсырды. 

Жалпы мемлекеттік гранттар 
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

Ұлттық жоба аясында жаңа бизнес 
идеяларды іске асыруға беріледі. 
Жобаны іске асыру үшін кәсіпкер 
10 пайыз көлемінде жобаны 
бірлесіп қаржыландыруы, жұмыс 
орындарын құруы тиіс.

Мұнан бөлек, жеке қабылдауда 
денсаулық сақтау, әлеуметтік көмек 
беру, облыс орталығының шалғай 
ауылдарындағы балаларға спорт 
алаңын салу, аяқсу жүргізу секілді 
маңызды сұрақтар көтерілді. 
Әсіресе, ИВЛ аппаратымен 
тыныс алатын балаға көмек сұрай 
келген көпбалалы ана мәселесіне 
облыс әкімі денсаулық сақтау 
басқармасына мұқият зерделеп, 
тиісті деңгейде жұмыстарды 
үйлестіруді тапсырды. 

Айта кету керек, осы уақытқа 
дейін аймақ басшысы 16 жеке 
қабылдау өткізіп, 144  азаматтың 
мәселесін қарады.

Ұтымды ұсыныс 
қолдаусыз қалмайды
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Департамент басшысының 
айтуынша, жылдың бірінші 
жартыжылдығында облыстағы 
89 білім беру ұйымына мем
лекеттік аттестациялау жүр
гізілген. Нәтижесінде, 44і 
аттестатталып, 45 білім беру 
ұйымы талапқа сай бол ма
ғандықтан аттес таттаудан 
өтпеген. Оның ішінде  38 

білім беру ұйымы қайта аттес
таттаудан өткізілсе, 8 бала
бақшаға осы қыркүйек айында 
аттестаттау жүргізілетін 
болады. 

– Жыл басынан бері 36 ба
қылау шарасы жүргізіліп, 17 
білім беру ұйымына нұс қама
ның орындалуы бойынша жос
пардан тыс тексеру жүргізілді. 

Атап айтқанда, 16 лицензиялық 
бақылау, оның ішінде 6 мектеп 
және 3 колледжге, сондайақ, 
жеке және заңды тұлғалардың 
өті ніші бойынша жоспардан 
тыс 3 тек серу жұмыстары 
жүргізілді. Бұған сәйкес екі 
мектеп бас шысына әкімшілік 
шара көрілді.

Біздің департаментте негі
зінен екі мемлекеттік қызмет 
көрсету түрі бойынша жұмыс 
жүргізіледі. Осыған сәйкес, жыл 
басынан бері «Елицензиялау» 
порталына 41 өтініш келіп 
түсті. Оның ішінде лицензия 
алу бойынша 9, лицензияның 
қосымшасын алуға 29, қайта 
рәсімдеу бойынша 3 өтініш 

қаралып, қорытынды жасалды. 
Сонымен қатар, балалардың 
құқығын қорғау мақсатында 
департамент жанынан мони
торингтік топ құрылған бола
тын. Осыған сәйкес мемле
кеттік органдардың арасында 
тұрақты байланыс орнату 
және бала құқықтарына қа
тысты сұрақтарды жедел шешу 
мақсатында «Жедел әре кет 
ету» желілік орта (чаты) құ
рылып, жұмыс істейді. Бұл 
ретте балаларға қатысты орын 
алған оқыс оқиғалар, басқа 
да маңызды  ақпараттар бала
лардың құқықтарын қорғау 
коми тетіне жолданады, – дейді 
Ғ.Ноғаева. 

Департамент басшысының 
айтуынша, маусымшілде 
ай  ла рында облыс аума
ғын  дағы мектептерде ке
шен ді мониторинг жұ
мыс   тары жүргізілген. Бұл 
тек  серу бойынша білім ошақ 
тарының материалдықтех
ни калық базасы, сани тар лық 
тораптардың жайкүйі, бейне
бақылау және ішкі әжет
ханалармен қамта масыз етілуі 
сияқты мәсе лелер зерделеніп, 
алдағы жаңа оқу жылына 
дайындық нақтыланған. Онда 
облыстағы 8 кешкі мектептің 
жұмысына байланысты анық
талған олқы лықтар облыстық 
білім басқармасына жолдан

ған. Сонымен қатар, мек тепке 
дейінгі білім беру ұйым 
дарының жұмыс уақытын 
бес жұмыс күні ішінде 10 
жарым сағаттық жұмыс уақы 
тына ауысу бойынша ұсыныс 
берілген.  Қазір облыстағы 
барлық мемлекеттік ба ла бақ
шалар аталған жұмыс режиміне 
ауысқан. 

Алдағы уақытта білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік 
бақы лауды жалғастыру, ұлт
тық біліктілік тестілеу қоры
тын дыларын нақтылау және 
педагогтарды жұмысқа қабыл
дау заңдылығы және олардың 
құқықтарының қорғалуы 
тұрақты түрде қадағаланады.

1985 жылы Алматы инже
нерлер транспорты институтын, 
2002 жылы ҚазақстанРесей ха
лықаралық университетін ин
женер мамандығы бойынша 
бітір ген Асылбек Қалышев осы 
жұ мысқа келгенде оған мекеме 
басшысы үлкен жауапкершілік 
артты. Алдымен зертхананы 
жаб   дықтау үшін мемлекеттен 
бөлінген 73 млн теңгеге алынған 
зертхана қондырғыларын ма
ман есебінде орынорнына қою, 
яғни, «Пресс ИП 100», «Ра з 
рывная машина Р100», «вибра
тор» деп аталатын және басқа 
да стационарлы, мобильді қон
дырғылардың толық жұмыс жа
сайтындығына көз жеткізіп, 
комп лектациясын түгелдеу жұ
мысы жүктелді. 

Қаңтар айының бастапқы 
күндері еді. Мақсат көктем шы
ғып, күн жылығанша мекеменің 
толыққанды жұмыс жасауына 
жағдай туғызу. Асылбек «Қызыл
ордаҚұрылысСапа» МКК сынақ 
зертханасында жұмыс жасап 
жатқан алғашқы маман болатын. 

Зертхана қондырғылары бір 
бөлмеде үйіліп, қалай болса 
солай жайғаспаған күйде жатты. 
Жаңа жабдықтардың жақында 
келгендігі көрініп тұр. Жас маман 
жанына бұрыннан таныс досы 
Марков Леонидті алып жұмысты 
бастап кетті. Аязды күннің 
алғашқы жұмысы жер қазу мен 
темір бетон құюдан басталды. 
Шыдамың жетсе істе, жетпесе 
таста дегендей бір сынақ болды. 
Бірақ жастайынан еңбекпен 
есейіп, ауырдың астымен жүрген 
Асылбек өзінің білек күшін де, 
білім күшін де дәлелдеп шықты. 

Қаңтар мен ақпанның аязды 
күндеріндегі осындай жанкешті 
жұмыстардың арқасында наурыз 
айының ортасында зертхана 
жұмысы толық іске қосылды. 
Барлық қондырғылармен жаб
дықталып, жұмыс орны тап
тұйнақтай ретке келді. Жас маман 
осыдан кейін ғана, басшыға 
тапсырманы толық орындағанын 
көрсетіп,  жұмысқа қабылданды.

Сөйтіп, «Қызылорда Құры
лыс  Сапа» МКК деп аталған 
облыстағы құрылыс материал
дарының сапасына сынама 
жа сайтын жаңа мекеме бой 
көтерді. Құрылыс мердігерлеріне 
таныла бастады. Содан жұмыс 
жалғасын тауып, сапалы қызмет 
көрсету жолына түскен. Бірақ, 
мекеменің аккредиттелуі керек. 
Бастық енді жетекші маман 
Асылбек Қалышевқа меке
мені аккредитациядан өткізу 
үшін құжат дайындауды мін
дет теді. Бұл жұмыс та орын
далды. Зертханасы бар «Қызыл
ордаҚұрылысСапа» МКК 
ме кемесі Ұлттық Аккредиттеу 
ор та лығынан арнайы аккреди
тациядан өтіп, куәлігін алды.

Ақырында бұл мекеме 
егеменді еліміздің құрылыс 
сала сының дамуы барысындағы 
Қызылорда облысындағы құ
рылыс материалдарының  бар лық  
түрінің сапасын зерттепзерделеп 
қорытынды бере алатын бірден
бір мекемеге айналды. Сол 
кездегі сәулет, құрылыс бақылау 
басқармасының басшысы Нәж
медин Шамұратов осы мекеменің 
құрылуына тікелей бастамашы 
болды.

Мекеме екі жыл қызмет ат
қарды. Үшінші жылы жұ мыс 
ырғағы бұзылып, бас шы лар 
жиі ауыса бастады. 2011 жыл 
дың аяғында соңғы басшы бо
лып келген азамат «Қызыл
орда  ҚұрылысСапа» МККның 
жұ   мысын тоқтатты. Мекеме 
жабылды.

2012 жылдың басында 
«ГАСК»ге Ерғанат Кеулімжаев 
басшы болып келді. Ол Асылбекті 
шақырып, өзі қолдан жинаған 
зерт хана қондырғыларының 
жоғал мауына, оны күнделікті 
қадағалап, еге болуын өтінді.

2013 жылы сынақ зертха
насының барлық жабдықтары 
«Байқоңыр» ӘКК (әлеуметтік 
кәсіпкерлік корпорациясы) тең
геріміне өткізілді. Сол кездегі   
корпорация басшысы Жанат 
Самат мекеме теңгерімін негізгі 
қорға қабылдап, мекеменің 
негізгі мүлікқорын «Алтын 
қамба» агрохолдинг базасында 
сақтауға берді.

Қомақты қаржыға келген 
зерт хана қондырғылары осы лай
ша қызмет көрсету қабіле тінен 
айрылып, қаңырап тұрды. Ме
кеменің зертхана қон дырғылары 
мердігерлер үшін өз пайдасын 
тигізе алмады, құрылыс сапасына 
үлес қосу қызметінен тыс қалды.

  Осы кезде сол қондырғыларды 

іске қосуды мақсат еткен алма
тылық «Инженерноконструк
торское Бюро» ЖШС Қызыл
ордаға келіп, өз филиалын 
басқаруды Қалышевқа тапсырды.  

Мекеменің жұмыс қабілеті 
көрініп тұрды. Сондықтан, 
2013 жылы 14 қарашасы 
күні сол кездегі облыс әкімі 
Қ.Көшербаевтың қолдауымен 
фи лиал қайта құрылды. Өйткені, 

құры лыстың сапасына сынама 
жүргізу өзекті мәселенің бірі 
болатын. Осыған орай сала 
маманы А.Қалышев облыс бас
шысының қабылдауында болған 
еді. «Байқоңыр» ӘКК мамандары 
бұл жаңа зертханасының бас шы
лығына А.Қалышевты ұсынды. 
Сөйтіп, ол қайта құрылған 
«СтандартСтройСервис  LTD» 
ЖШСін басқаруды қолға алды.

Содан, жаңа мекеме лабо
ратория жабдықтарымен то лық
тырылды, аккредитация, аттес
тация, мемлекеттік тіркеу ден 
қайта өту жұмыстары ретретімен 
атқарылды. Себебі, бұрынғы 
тіркеу 5 жылға ғана жарайтын.

Осы мекеме қазіргі таңда ел 
игілігіне толыққанды қызмет 
көрсетіп келеді. Бұл күнге ұжым 
мамандарының тер төккен еңбегі 
жеткізді, зертхана облыстың 
құрылыс сапасының өсуіне 
жаңа серпін беріп, өзіндік жолы 
қалыптасқан, жұрт санаса білетін 
мекемеге айналды.

2014 жылы облыс әкімінің 
ықпалымен өмірге келген 
тың жоба аясында қаланың 
тұрғын үйлері жөнделіп, 
модернизациядан өтуге тиіс 
болатын. Осы жұмыс барысына 
мекеменің эксперт аттестаты бар 
мамандары қорытынды беріп, 
басталған іс сапасының жақсара 
түсуіне септесті. Бұл жұмыста 
сынақ зертханасының үлесі 
зор болды. Тынымсыз еңбектің 
арқасында 126 тұрғын үй қайта 
жөндеуден өтіп, жаңартылып, 
қала көркін ажарландырып,  
тұрғындардың алғысын алды. 

Осындай мінсіз жұмыстарды 
атқара беру үшін сынақ зерт ха
насы әлі де заманауи құралжаб 
дықтармен толықтырыла тү суі 
қажет. Бұл – әрине, заман талабы.

Кезінде осы мекеме Сыр
дарияның сол жағалауында бой 
көтеріп келе жатқан  қала құ
рылысын сынамадан өткізді. 
Ол үшін олар шет елдердің 
озық тәжірибесін пайдалануға 
қабілетті болды. Сондайақ, бұл 
сынақ зертханасы қала ішінде 
ғана емес, облыс көлемінде де 
игілікті істердің басықасынан 
табылып жүр.

Қызылорда қаласында 
дария  ның екі жағасын қосатын 
ұзын  дығы 387 метр көпірге, 
Арал ауданындағы Шарткен 
ата, ТереңөзекШаған, Ақтам
Қар ғалы, Қарлан, Әлсейіт, 
Шіркейлі каналының көпірлеріне 

техникалық қадағалаумен қатар, 
сапасына зертханалық қызмет 
көрсету жұмыстарын атқарды.

Сондайақ, көптеген елді
ме кендегі көшелердің күрделі 
және орташа жөнделуіне техни
калық эксперттік сараптама 
қо рытын дысын бере отырып, 
атқарыл ған жұмыстардың зерт
ханалық сапасын анықтауға өз 
қолтаңбасын қосты. 

Шиелі ауданындағы Ә.Тәжі
баев, Бидайкөл, Ақмая, Бестам, 
Бәйгеқұм ауылдарындағы ам бу
латория, клуб үйлерінің бұрынғы 
ғимараттарының жайкүйіне 
тех никалық сараптама жасалып, 
апаттық жағдайда тұрғаны 
анықталып, олардың қайта 
салынуына зертханалық сүйемел 
қызметтерін көрсетті.  Мұндай 
іспен айналысуға құқы бар 
«Сартөбе», «КZ Стройэкспорт» 
секілді мекемелер де жұмыс 
істейді.

Алайда, әр мекеменің өз 
жолы, өз артықшылығы бар. 
«СтандартСтройСервис LTD» 
ЖШС – аккредиттеу субъектісі. 
Оның сынақ зертханасы, 
техникалық сарапшысы бар.  

Мәселен, жол құрылысына 
арналған – құмның, грунттардың, 
мұнай битумы, құрылыс ері
тінділері, керамикалық кірпішт
ер, тастар, жеңіл бетондар, 
порт ланд цементтердің норма
тивтік құжаттар бойынша  тиісті 
көрсеткіштерін анықтап, сы
нама жүргізілуі қажет. Дәл осы 
жұмыстың еліміз бойынша әлсіз
деніп тұрғаны жасырын емес.

Президент ҚасымЖомарт 
Тоқаевтың «Еліміздегі респуб
ликалық және жергілікті жол
дар дың жағдайына қатысты аза
маттардың айтып жүрген сыны 
орынды. Сапасыз жасалған жол 
жыл сайын жөндеуді қажет етеді 
және бұған мемлекеттің қаржысы 
тиімсіз жұмсалып жатыр», – деп 
атап өтуінде де сол мән жатыр.

Жол салатын мекеме өзі қол
данатын материалдарды зерт
ханадан өткізіп, сынама қорытын
дысы оң нәтиже бергенде ғана 
құрылыс жұмысы басталу керек. 

Ғимараттар салу ісінде 
де солай. Құрылыс жұмысы 
басталмай тұрып, геологиялық 
зерттеу жұмыстары атқарылуы 
тиіс. Мұнымен арнайы лицен
зиясы бар мекемелер айналысады. 
Мәселен, геологиялық зерттеу 
дұрыс болмаса ол ғимараттың 
құлап қалу қаупі бар. Оның 
себебі, ғимарат іргетасы асты 
қуыс жерлерге құйылуы мүмкін. 
Осындай жағдайлар қайбір жылы 
Қарағандыда орын алды. 

«СтандартСтройСервис LTD» 
азаматтық құрылыстардың, оның 
ішінде көпірлердің, барлық құ
рылыс материалдардың сапасына 
сынама жүргізу бойынша бүгінгі 
таңда бірегей мекеме саналады.

Алайда, сынақ мекемесі жұ

мысты үлкен, кіші деп қара
майды, оның басты мақсаты 
тұтыну шылардың өз игілігіне 
сапалы және қауіпсіз жағдайда 
қол жеткізуі. Сондықтан да ол аза
маттық құрылыстардың сапасын 
арттырумен қатар, техникалық 
қадағалау қызметтерін де өз 
міндетіне жатқыза біледі, тұрғын
үй, басқа да ғимараттардың жай
күйіне, деңгейіне апаттық немесе 

күрделі жөндеуге жатужатпауын 
эксперттік сараптамадан өткізу 
жұмыстарын атқарады.

2019 жылы Арыс қаласындағы 
апаттық жағдайға байланысты 
Қазақстанның құрметті құ
ры лысшысы А.Қалышев бас
қаратын мекеме де облыс жа
сақ таған құрылыс мердігер 
ком  панияларының алғашқы ше
бінде қызмет атқарды. Қираған 
ғимараттарға, үйлердің жай
күйіне эксперт мамандарымен 
бірге қорытынды беріп, жөндеу 
жұмыстарының қай түріне 
жататындығын нақтылады. Тегін 
сараптама қызметін көрсетті.

 Жыл қорытындысы бойынша 
Арыстағы төтенше жағдайдан 
кейінгі қаланы қайта қалпына 
кел тіру жұмыстарына үлесін қос
қаны үшін облыстық құрылыс 
бақылау басқармасының Алғыс 
ха  тымен және облыс әкімі нің 
Құр  мет грамотасымен мара
патталды.

Бұл мекеме жаңа эксперт 
маман дармен толықтырылып, 
Қызылорда облысының барлық 
ау дандарында ғимараттардың 
және жеке үйлердің жәйкүй
леріне техникалық талдау жасап, 
эксперттік қорытындылар берді. 
Шиелі ауданындағы бірнеше елді 
мекенде салынған әлеуметтік 
нысандарға байланысты ат қар ған 
жұмыстары үшін ақы алмады.

Биыл Арал ауданы Тоқабай 
елді мекеніндегі 140 орындық 
мек тепке тегін сараптама жүр
гізіліп, қорытындысында оның 
апат тық жағдайы танылып, 
облыс әкімінің қолдауымен жаңа 
мек теп салу қолға алынды.     

Ұжым елді мекендердегі 
тұрмысы төмен отбасыларға 
қайырымдылық көрсетіп, облыс 
орталығындағы жетім балалар 
үйінде құрбан айт мерекесіне 
орай құрбандық шалып, мейірімге 
мұқтаж жандарды қуантуды 
ешқашан ұмытқан емес.

Мекеме зертханасы құрылыс 
сапасының өсуіне жаңа серпін 
беріп, қазіргі таңда 14 жылдық 
тари хымен аймағымыздың өр
кен   деуіне өзіндік үлесін қосып 
келе жатыр.

Өткен жылы «Стандарт
СтройСервис LTD» ЖШС техни
калық қадағалаушы мамандарын 
қайта тіркеп, мерзімді аккредит
теуден өтті. Заман талабы сол, 
демек, мекеме сапа үшін деген 
өз бағытын жаңаша түрде 
жалғастыруға дайын.

Аталған кезеңнен бастап мұнда түрлі вагон жөндеу 
зауыт тары мен деполар, темір жол айналасындағы 
цехтар жұмыс істеуде. Онда мыңдаған қазалылықтар 
тер төгіп, ырзықнесібелерін осы саладан теріп жеп 
жүр. 

«ОрынборТашкент» теміржолының салынуына 
байла нысты Қазалы жерінде өзге этнос өкілдерінің 
көптеп қоныс тануы, теміржол торабының нығаюына 
ықпал етті. Қазалыға Еуропа мәдениеті мен Ресейдің 
революциялық рухтағы сая сатын алып келді. 
Қазалы паровоз депосында бірінші болып социал
демократиялық РСДРП тобы құрылды. Ау дандағы 
партия ұйымының тарихы да аталған үйірмеден бастау 
алған. Алғашқы жыл дары депода 90ға жуық адам 
болды. Олар жүк және жолаушылар тасымалымен қа
тар паровоздың «О», «У» кейін «НВ» және «С» серия
ларын жөндеді.

Соғыстан кейінгі онжыл дықта прогрессивтік тарту 
күшіне өтумен қатар, жаңа техниканы игеру мен жаңа 
технологияны енгізуде депо ұжымы ауқымды істер 
ат қарды. Жөндеу цехтарында үлкен қиыншылықтар 
кез десті. Тепловоздың жаңа түрін игеруде депоның 
және темір жолдың жас тепловоз мамандары біліктілік 
көрсетті. Ұжымға Мәскеу, Ташкент институттарынан 
және де басқа оқу орындарынан тепло воз мамандары 
көптеп келе бастады. Уақыт өте ТЭ3 серия лы қуатты 
магистралды тепловоздарын пайдалануға көш кеннен 
кейін, депо көтерме жөндеу жұмыстарымен айна
лысты.

Осылайша Қазалы локо мотив депосы Қазақ темір 
жолындағы ірі тепловоз депо сының жөндеу база сына 
айналды. Бұл экономи ка мыздың ілгері басуының, 
бүкіл елдің даму жолына түсуінің де басы болатын. 
Кезінде ел болып жұмылуының арқасында тарих 
беттеріне тың өзгеріс әкелген теміржол құрылысының 
қарқыны басылмады.

 Тәуелсіздікке қол жеткелі теміржол торабында 
елеулі өзгерістер байқалды. Әрбір мекеменің 
құрылымы қайта өзгеріске түсті. Алда нарық 
заманына бейімделу міндеті тұрды. «Қазақстан темір 
жолы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнында 
қосымша жұ мыс орнын ашып, жөндеу мен өндірісті 
шоғырландыру, тепло воздарды жөндеуде өнді
рістік қуатты дамыту мақ саты алға қойылды. Қазалы 
локомотив депосы, «Темір жолмашжөндеу» еншілес 
мем лекеттік кәсіпорынның фи лиалы ТЭМ2 сериялы 
маневрлі тепловоз жөндеу зауыты болып қайта 
құрылды. Теміржол құрылымындағы өзгерістерге 
қарамастан ұжым мүшелерінің кәсіби шеберлігі 
нәтижесінде жұмыс ұтымды ұйымдастырылды. Осы 
кез дері жаңа технологияларды өндіріске енгізіп, тиімді 
пайда лануының арқасында кездес кен қиындықтарды 
ауызбір шілікпен жеңіп келеді.

Қазалы тепловоз жөн деу зауыты Қазақстан темір
жо лындағы өзге зауыттармен салыстырғанда өзіндік 
орны бар ірі өндіріс. Қазалы маневрлі тепловоз 
жөндеу зауытының базасында заңды тұлға «Дәулет 
А» акционерлік қоғамы, 2010 жылдың қаңтарынан 
бастап «Қамқор Локомотив» ЖШС филиалы Қазалы 
локомотив жөндеу зауыты болып қайта құрылды.

Бүгінгі таңда шойын жолдың бойында құжқұж 
қайнаған тіршіліктің жанда нуына белгілі теміржол 
сала сының басшылары Нұрлан Әлмағанбетов, Талғат 
Әліпбаев, Арғын Орынбаев, Аманкелді Құсанов сынды 
білікті басшылар зор үлестерін қосып келеді.

Қазалы ауданы

Теміржол 
тарихының 
тағылымы 

Тоғыз жолдың торабында сұлу қыздың 
қос бұрымындай төгіліп жатқан Қазалы 
ауданының теміржол саласының тарихы тым 
тереңде. Ел экономикасының «күре тамыры» 
саналатын бұл саланың стратегиялық 
маңызы, ел алдындағы еңбегі ұшан-теңіз. 

Жазиралы даланы қиып өтіп, батыс 
пен шығысты байланыстырып жататын 
«Орынбор-Ташкент» магистралының да 
халықтың игілігіне берілгеніне ғасырдан 
асты. Сол 1905 жылдан бері ел-жұртқа игілігін 
көрсетіп келеді. Ел тарихындағы бұл алғашқы 
темір жолдың аудан үстінен қиып өтетіні 
қазалылықтар үшін де зор мәртебе.

Sb
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы» 

Жартыжылдың нәтижесі қандай?

Sb
Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»

Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық 
білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің 
басшысы Ғалия Ноғаева биылғы жартыжылдықта 
атқарылған жұмыстар жайын баяндады.

Sb
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы» 

2009 жылдың қаңтарынан 
бастап Қызылорда қаласында 
мемлекеттік сәулет-құрылыс 
басқармасына қарасты облыстағы 
құрылыс нысандарының сапасын 
қадағалайтын «Қызылорда-
ҚұрылысСапа» мемлекеттік-
коммуналдық кәсіпорыны 
ашылған болатын. Халық аузында 
«ГАСК» деп қысқартылып 
айтылатын басқармаға қарасты 
бұл кәсіпорынның міндеті біршама 
мердігер компаниялардың 
жауапкершілігін арттырып, 
құрылыс сапасын қамқорлыққа 
алып қадағалау еді. Мекемеде 
басқару аппараты, техникалық 
қадағалау бөлімі және сынақ 
зертханасы жұмыс істеді. Жұмыс 
істеді дегеннен гөрі, жұмыс бастауға 
ниетті еді деген дұрысырақ.

Сапа үшін сан 
қиындықтан 
өткен жол
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Тарих

Жалағаш ауданында Қоразбай 
молданың атымен байланысты екі 
мешіт қызмет еткен екен. ХХ ғасырдың 
басында Қаракеткен ауылынан 35 
шақырым жерде салынған мектеп-
мешіт болған. Мешіт орналасқан жер 
халық аузында және ауданның елді 
мекендер карталарында әлі Қоразбай 
атымен аталады. Мешіт жабылғаннан 
кейін Қоразбай атамыз ұлдары Ысқақ, 
Құлмағанбетпен бірге Жалағаш кенті 
бүгінде Бұқарбай батыр көшесі 72 үй 
ауласында орналасқан екінші мешітке 
келіп, халыққа дінді дәріптеуді 
жалғастырған. 

Кеңес үкіметі тұсында қазіргі Жа-
лағаш кентіндегі «Иманқұл» ме шіті 
жабылып, әртүрлі мақсатта пай да-
ланылған. Сол тұста халық Қоразбай 
мол даның екінші мешітін пайдалана 
бастайды. 

Қоразбайдың Қаракеткендегі 
мешіті ел жайлауға,  Қарақұмға 
көшкенде халыққа қызмет істесе, 
екінші Жалағаштағы мешіт ел қыстауға 
көшіп келгенде қызмет жасаған. 
Жалағаш аудандық мұражайдың 
ғылыми қызметкері, журналист Марат 
Ақмырзаұлы Шөмекеевтің зерттеуі 
бойынша, Қаракеткендегі Қоразбай 
мешіті 1928 жылға дейін жұмыс 
істеген. Ал қазіргі Бұқарбай батыр 
көшесінде орналасқан мешіт бақшада 
«Г» әрпі тәріздес формада салынған 
екен. 

Мешіттің іргетасы дәу 
қойтастардан қаланған.  Екі адам 
әрең дегенде көтеретін тастар 1887-
1906 жылдар аралығында Жалағаш 
станциясы арқылы өтетін темір-
жолдарға пайдаланылған тастар 
көрінеді. Қоразбай атаның өз қолымен 
егілген екі ғасырдың куәсі болған 
жуан қара тал әлі жайқалып тұр. 

Бұл мешіт 1930 жылдары үкімет 
органдарымен мешіттер жабылғаннан 
кейін де халыққа қызметін тоқтатпаған. 
Ұлы Отан соғысы кезінде неке 
қию, жұма намаздар өткізу, соғыста 
қаза болғандардың жақындарының 
қатысуымен жаназаларын шығаратын 
бірден-бір Алла үйіне айналған. 

Мешітте Қоразбай атамыз екі 
ұлымен бірге қызмет жасап, кейін 
ұлы Құлмағанбет билік өкілдерімен 
ұсталып, 3 жылға сотталып, Қызылорда 
қаласына жолдануына байланысты 
Өмірқұл Табын Бекқұлұлы болыстың 
қызы Қазына әжемізге тастап кетеді. 
Қоразбай молда жергілікті билікпен 
жер аударылып, Қызылорда қаласы 
жанындағы қазіргі Қызылжарма, 
бұрынғы Тентек Өзек, Комсомол 
ұжым шарына көшіп барып, діни жо-
лын, сырқаттанған адамдарды әр-
түрлі шөптермен, ішірткімен емдеуін 
жалғастырған. Көнекөз қария лар ол 
кісінің ерекше қасиеттерін айтып 
отыратын.

Қоразбай молда туралы деректер 
Қазақстан Республикасы әлеуметтік 
ғылымдар академиясының академигі, 

тарих ғылымдарының докторы 
Х.Ғабжалиловтың бастамасымен 
«Алаш» тарихи-зерттеу орталығымен 
(Алматы қ. 2006 ж.) «Қазақ ру-тайпа-
ларының тарихы» жинағының 2 
кітабында (121 б.), тарих ғылым-
дарының докторы А.Қалыштың 
(Алматы қ. 2016 ж.) Табын шежіресінде 
(117 б.), Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі Ахат Жанаевтың 
2007 жылы шығарылған «Бұқарбай 
батыр» жинағында (273 б.), Жалағаш 
ауданының 70 жылдығына орай 
2009 жылы Алматыда шығарылған 
«Шежірелі Жалағаш» атты кітапта 

(218 б.) келтірілген.
Қазақта «Әулие – Алланың 

досы, Пайғамбардың мирасқоры, 
ғалымдардың ақылшысы, хандардың 
пірі, адамдардың ұстазы» деген сөз 
бар. Дана халқымызда «Молдамен 
жолдас болсаң, намазың қаза болмас, 
Ұрымен жолдас болсаң, қазаның 
таза болмас» деген де халықты 
имандылыққа шақыратын ұлағатты 
сөздер бар. Қоразбай атамыздың 
ұлдары Ысқақ та, Құлмағанбет те 
кеңес үкіметі тарапынан қуғын-
сүргін көргеніне қарамастан әкелері 
сияқты елді имандылыққа шақырып, 
халықтың діни сауатын ашып, 
балаларды сүндетке отырғызып, діни 
шараларға қатысқан белгілі ағартушы, 
діндар кісілер болған. 

Қоразбай мен оның екі ұлы Ысқақ, 
Құлмағанбеттің елде жақсы аттары 
қалды. Олар өздерінен кейін жақсы, 
елге үлгі болатын ұрпақ тәрбиеледі. 
Қоразбайдың Мария атты қызынан 
1962-1980 жылдары Қазақ КСР 
Ішкі істер министрінің орынбасары 
лауазымын атқарған милиция генерал-
майоры Нұрылла Алмағанбетов 
туған. Қоразбай молданың інісі 
Оңғар байдың келіні, ұлы Әміренің 
зайыбы кезінде бірнеше рет Қазақ-
стан атынан майдан даласына 
азық-түлік, киім-кешек апаруды 
ұйымдастырған. Ол – Мәскеуде 
өткізілген Қазақстанның мәдени он-
күндігіне республиканың әнші, биші, 
композитор, өнер ұжымдары мен 

қайраткерлері делегациясын басқарып 
барып, Кремльде КСРО жоғары 
басшыларының қабылдауында болып, 
оң баға алған, 1938-1955 жылдары 
Қазақ КСР  Жоғары Кеңес төралқасы 
төрағасының орынбасары лауазымын 
атқарған Шекер Ермағанбетова. 

Қоразбайдың тағы бір інісі 
Оңғарбайұлы Алмағанбеттен Жалағаш 
өңіріне белгілі Орынбасар, Орынбек, 
Жалағаш ауданының Құрметті азаматы 
Тынымкүл Алмағанбетова тарайды. 
Қоразбай молданың Құлмағанбетінен 
тарайтын немересі – жауынгерлік 
«Қызыл Жұлдыз», «Отан соғысы» 

ордендерінің иегері, өңірімізге белгілі 
сот, партия, кеңес, кәсіподақ ардагері 
Асан Қоразбаев. Қоразбайдың інісі 
Мергенбайдың немересі елімізге 
белгілі мемлекеттік қайраткер, 
Қазақстан сотының ардагері, бұрынғы 
сенатор Жалағаштың Қаракеткенінде 
дүниеге келіп, бастауыш мектебінде 
білім алып, елмен байланысын үзбей, 
көптеген игі іс-шараларға қатысқан 
Жалағаш ауданының Құрметті 
азаматы Иран Әміров. 

Ұрпақтар сабақтастығы жалғасуда. 
Қоразбай молданың шөбересі заңгер-
журналист, полковник Хұсайын 
Қораз баев елдегі іс-шараларға бел-
сене араласып, мұрындық болып 
жүрген белгілі азамат. Ол елге белгілі 
іні-қарындастарымыз Қожахмет 
Баймаханов, Райкүл Байна заро ва-
мен бірге өңірде Бұқарбай батыр-
дың 200 жылдығын, Нұр-Сұлтан 
қаласында батырдың атына көше 
берілуіне байланысты іс-шара ларды 
өткізуге атсалысты. Тарих ғылым-
дарының докторы, профессор, 
Қалыш Аманжолдың төрағалығымен 
шығарылған Табын руының 6 томдық 
шежіресіне республика бойынша 
деректер жинақтауға үлес қосты. 
Қызыл ордалық жерлестермен бірге 
жыл сайын Жалағаш ауданында 
«Мектепке жол» қайырымдылық ак-
ция сын өткізуді,  2021 жылы Жалағаш 
кентінде ашылған жаңа мешітке 
аздаған қаржылық көмек көрсету мен 
көгалдандыру жұмыстарын, сонымен 

қатар  өткен  жылы Қаракеткенде өрт 
салдарынан үйі толық өртеніп кеткен 
Нұрадин Сқақовтың отбасына киім-
кешек пен қаржылай көмек көрсетуді 
ұйымдастырды.

Ысқақ молданың ұлдары 
Құдайберген мен Тәңірбергеннің 
де аттары елге жақсы таныс. Осы 
жолдардың авторы Ысқақ молданың 
қызы Базаркүл мен өткен ғасырдың 
елуінші жылдары №31 мектепте 
бірге оқыған, баласы Тәңірбергенмен 
сексенінші жылдары Жалағаш 
кентінде көрші тұрған еді. Милиция 
ардагері Тәңірберген Ысқақов пен 
Өмірқұл аталығынан шыққан белгілі 
батыр Қайқы Бекжанның немересі 
Сәннен тарайтын республикамызға 
белгілі қаржыгер, банк саласында 
басшылық лауазымдар атқарған Сәкен 
Ысқақов Бұқарбай батырдың 200 
жылдық тойына қомақты үлес қосып, 
ел ықыласына бөленген болатын. Бір 

сөзбен айтқанда, бір кездерде қиын-
қыстау заманда Қоразбай ата мен 
оның ұлдары Ысқақ, Құлмағанбеттің 
халыққа сіңірген еңбегі осы төңіректегі 
елдің жадында қалды, өнеге көзіне 
айналды. Өкінішке орай Қоразбайдың 
халық аузында  жүрген  бірнеше ғана 
кереметтері сақталыпты. 

Белгілі қоғам қайраткері Иран 
Әміров: «Үлкендерден естігенім, бірде 
ол кісінің құрдастарының бірі «сіз 
перілермен жолдас екенсіз ғой» деп 
әзілдесіп қоймапты. Шамасы шамына 
әбден тиген болар, бір кезде Қоразбай 
атамыз әлгі кісінің үстін, айналасын 
үлкен қап-қара түнекке айналдырып 
жіберіпті. Әлгі кісі қалтырап, 
дірілдеп, бүкіл денесі қара терге 
түсіп, атамыздың аяғына жығылып, 
жалынып, жалбарынып кешірім 
сұрағаннан  кейін ол кісі райынан 
қайтып қара түнекті сейілтіпті» 
дегенді еске алатын еді.

Сыр еліне белгілі абыздардың 
бірі, әулие Беркімбай қалпенің айтқан 
әңгімесі екен. Сонау соғысқа дейінгі 
жылдары Қоразбай атамыз қасында бір 
топ ауыл ақсақалдарын ертіп, қазіргі 
Сырдария, Жалағаш аудандарына 
қарасты жерлерде орналасқан бір 
ауылдан екінші ауылға келе жатады. 
Атамыз Қоразбайдың көріпкелдігі 
бар екен. Бір кезде Қоразбай атамыз 
«ей патшағар, қайт кейін орнына 
апарып қой» деп жұртқа түсініксіз 
себеппен атын қамшылып алға шаба 
жөнеліпті. Қасындағы кісілер оған 

бірден ілесе алмай артынша алда 
кездескен  ауылдың бір үйіне келіп 
кірген атамызды қуып жетеді. Сөйтсе 
ол үйде ауыр халде жан тапсырайын 
деп жатқан жас бойжеткенді қимай 
жылап-сықтап отырған әке-шешесі, 
бауырлары үстінен түседі. Олар аяқ-
астынан үйге кіріп келген қолында 
қамшысы бар, астында қызылқара 
ат мінген, ұзын ақ шапанды, басына 
сәлде ораған, ұзын бойлы, ақ сұр 
түсті кісінің келуімен науқастың 
жағдайы бірден жақсара бастағанын 
байқап таңғалады. Артынша  аздаған 
уақыттан кейін науқас мүлде айығып, 
орнынан тұрып тілге келеді. Аң-
таң болған бойжеткеннің туыстары 
бейтаныс кісінің кім екенін біліп, 
ауылға қарай келе жатқанда бір қызыл 
ит адамның өкпесін аузына тістеп 
алып алдынан өте шыққанын көріп, 
оған тұра ұмтылып артынан қуып, 
ол итті осы үйдің ауласына дейін 
қуып келгенін айтады. Қыздың лезде 
айығып кетуіне себеп болған қызыл 
ит кейпіне айналған жын-перінің адам 
өкпесін орнына қайтып салдыруы 
болған екен.

Өздерінің үйіне атақты молда 
әулие Қоразбайдың келгенін, оның 
ауыр халде жатқан қыздарының өмірін 
сақтап қалғанын білген әлгі үйдің 
егелері атамызды серіктестерімен 
қонақ қылып күтіп, құрмет көрсетіп, 
алғыс айтып шығарып салыпты.

Асылдарымыз дәріптеп, атын 
шығаратын емес, олардың үстінен 
арыздарды қарша боратқан, қудалап, 
итжеккенге айдатып, атып-асқан, 
еңбектерін, кереметтерін ұмыттырған 
заман болды ғой. Бүгінде тоқсан үшке 
келіп отырған белгілі ұстаз, Сырдария 
ауданының Құрметті азаматы 
Рақымжан  қажы Байменов ағамыз-
дың айтуы бойынша Қоразбай, Ысқақ, 
Құлмағанбет молдалар алғашқыда 
Қалжан ахуннан дәріс алып, кейін-
нен мешіт ашып, балаларды 
сауаттандырған, кейін кеңес үкіметі 
олардың ашқан мешітін жауып, 
өздерін қуғынға ұшыратқан.   

Қазір елді мекендер көшелерін 
қайта атауды уақытша тоқтату тура-
лы жарияланған мораторий күші 
жойылуына байланысты жер гілікті 
әкімдер көшелерді ел тарихында 
қалған адамдар атымен қайта атау 
жұмыстарына кіріскен екен. Осыған 
байланысты Жалағаш ауданының 
Қаракеткен ауылының ардагерлер 
ұйымының төрағасы мен бір топ 
ардагері ауыл көшесінің біріне 
Қоразбай молданың  атын беру туралы 
аудандық ономастика комиссиясына 
өтініш жасапты. Мен олардың игі 
бастамасын қолдаймын. Кейде қала, 
аудан орталығы мен ауыл көшелері 
ол жерге мүлдем қатысы жоқ кісілер 
атымен аталып жатады. Бұл дұрыс 
емес, көше аты берілетін адамның 
сол жер тарихына қатысы бар, еңбегі 
сіңген адам болу керек. Келешекте 
ұрпақтарға айтып, мақтан тұтып 
отыратын адам аты қойылуы керек деп 
есептеймін. Осыны ескере келгенде 
Қоразбай молда-әулие атына көше 
беру лайықты іс болар еді.

Рысбай КӘРІМОВ, 
Жалағаш ауданының 

Құрметті азаматы

Бұл жоба қалай бастал-
ды? Жаңақорған ауданын да 
дарияның сол жаға лауын-
дағы тұтасқан ел өткен 
ғасырдың отызыншы жыл-
дарының басында қолдан 
ұйымдастырылған ашар шы-
лықтың әбден зардабын тартты. 
Көпшілігі қырылып кетті. 
Қалғаны ел ауып оңтүстікке, 
өзге де мекенге жан сауғалап 
қоныс аударған. Сонымен 
ұшқан құс пен жүгірген аң 
ғана мекен еткен құлазыған 
дала болды. Осы даланы игеру 
үшін елдің біртуар азаматы, 
ауданның бір басшысы болып 
жүрген Зұлпықар Мұсаханов 
екі рет Республика басшысына 
кіріп, канал қазып, су келтірудің 

мәселесін қайта-қайта көтерген. 
Бірақ кеңес одағының тиісті 
басшылары Республиканың 
бұл шешіміне көңіл бөлмей, 
кейінге ысырылып қала берген. 
Дінмұхаммед Қонаев осы 
мәселені шешу үшін белгілі 
су маманы М.Ықсановты осы 
аймаққа басшы етіп жіберіп, 
аталған каналды қаздыруды 
тапсырған. Осылайша одақтың 
құзырындағы ірі жобаны 
олардың кейбір шешіміне 
қарамай, өз мүмкіндіктерін 
пайдаланып, бастап жіберген.

Мұстақымның әкесі 
мен бабасы Ислам дінінен, 
Пайғамбар хадистерінен мол 
хабары бар адамдар екені де 
таңғалдырады. Әкенің балаға 

қоятын есімдері жақсылықты 
шақыратын тілектерге сай 
қойылғандай. Ықсан арабша 
– жақсылық дегенді білдіреді. 
Оның өзінің аты Мұстақым 
сөзі құранда бірнеше жерде 
кездеседі, ал Фатиха сүресінің 
алтыншы аяты – Иһдассыратал 
мұстақим – бізді тура жолға 
сала көр деп айтылады. Міне 
осыған қарағанда бастаушы, 
тура жолға салушы деген 
мағынаны береді. Ал Біләл 
Пайғамбарымыздың ең ал-
ғаш қы серіктерінің бірі, азан-
шысы болған тұлғаның аты. 
Соныменен үш буынды ата, 
бала, немеренің аттары мұ-
сылман жауһарлары мен 
жақсы сөздерден тұратынына 

қалай таңданбассың?! Оның 
атасы Мұстақымдай ұлдың 
халқын, елін тура жолға 
салушы, бастаушы болатынын 
періштелер хабар еткендей ойға 
қаласың. Оның пешенесіне елді 
бастайтын тағдыр жазылды.

Мұстақым Біләлұлы – 
кезінде Қазақстанның іргелі ел, 
мемлекет болуына үлес қосып, 
ұзақ жыл Димаш Ахметұлы 
Қонаевқа ізбасар, сенімді серік 
болған тұғырлы тұлға. Ол 
осы өңірді игеру үшін ғасыр 
жобасына айналған күрделі 
құрылысқа қажет елді көтеріп, 
көшіріп келуді де өзі бастады. 
Оңтүстіктен екі жүздің 
үстіндегі отбасыны осында 
көшіріп, орналастырды.  Бұл 

келген ағайындар кіші жүз 
«Адай» руынан еді. Маңғыстау 
өңірі кеңес өкіметінің ал-
ғашқы кезінде Қазақстан 
Респуб ликасынан тыс кеңес 
өкіметіне тікелей бағынатын 
«Закаспийский» елінің қара-
мағында болған. Сонымен қа-
тар бұл өңір Түркімен елімен 
де шекаралас аралас-құралас 
болғандықтан патша өкіметінің 
кезінде жерге талас, бірде онда, 
бірде мұнда демекші қарулы 
қақтығыстарға да барған. 
1920 жылы батыр Тобанияз 
Әлниязұлы сынды азаматтар 
Қазақстанға қосылу үшін елді 
көтерген. Батыр біртұтас қазақ 
елінен бөлініп қалғысы келмей, 
онда тұрғандар қазақтар екенін 
дәлелдей жүріп, Қазақстанға 
әзер қосқан сынды. Елдің 
біраз бөлігі  Түркімен жерінің 
қарамағында қалып, олармен де 
талас-тартыс, атыс-шабыспен 
қолынан қаруы түспеген халық-
тың бір бөлігі кеңес өкіметінің 
темір тәртібінен бас сауғалап 
Оңтүстікке келіп жайғасқан. 
Ал М.Ықсанов «Мырзашөл 
құрылыс» өндірістік мекемесін 
басқарған уақытта кезінде 
бас сауғалаған ағайындарын 
Оңтүстікке, «Мақтарал» өңіріне 
алып келіп жайғастырған. Енді, 
міне, осы массивті игеруді 
қолға ала бастағанда, елінің бір 
бөлігін осында, Жаңақорғанға 
алып келіп жайғастырды. Бірақ 
бұл массивті толық игертуді 
республика басшылығы ол 
аза матқа бұйыртпады. Канал-
дың бас жағын қазып бітіре 
бастаған кезде бұл жақтан 

алып кетіп, Қазақ ССР-нің 
министрлер комитеті төраға-
сының жәй орынбасары 
етті. Әдетте, аймақты бас-
қаруға келген басшы өзі бас-
таған істі өзі аяқтағаны абзал. 
Оның жедел ауысып ке туінің 
өзі де мәселенің мән-жайын 
аңғартқандай. Ша масы, 
одақтың келісімінсіз үл кен 
құрылысты бастағаны, мем-
ле кеттің қыруар қаржысын 
жұм сауға мәжбүр еткені үшін, 
сол жақтың теріс назарына 
ілініп қалғандай. Ол кезде 
кеңес одағы саяси бюросының 
мүшесі болып жүрген 
Д.Қонаевқа тісі батпайтындар 
«тәртіп бұзған» аймақ бас-
шы сын ғана жазалаған тә-
різді. Ал Республика бас-
шысы амалсыздан оны 
рес  пуб    ликаның қатардағы бір 
қызметіне ауыстыруы, оны 
аман алып қалғандай. Көп 
ұзамай М.Ықсановты Батыс 
Қазақ стан облысының бірін-
ші басшысы етіп жіберді. 
«Түгіс кен» массивін игеру 
үшін, көзсіз батыр лыққа бар-
ған осындай азаматтың ерен 
ерлігінің арқа сында Жаңа-
қорғанның Сыр бойы игеріліп, 
қаншама ел осында жайғасты. 
Осы бақытқа елі үшін, ұлты 
үшін басын бәйгеге тіккен 
Мұстақым Ықсановтай аза мат-
тарға осы алқапта ғұмыр кешіп 
жатқан ата-бабалардың бүгінгі 
ұрпақтары есепсіз қарыз дар 
десем, артық емес шығар.

Ермахан 
ТӨРЕХОЖАҰЛЫ,

еңбек ардагері

«ТҮГІСКЕННІҢ» 
ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗЫ

«Бітер істің басына, жақсы келер 
қасына» дейтіндей Сыр өзенінің суын 
шығарып, егін егіп, күнкөрісті, тұрмысты 
жақсартудың мүмкіндігін жасаған 
Мұстақым Біләлұлы Ықсановтың 
есімі Қызылорда халқының есінде. 
Ұзындығы жүз шақырымға созылатын 
алпыс-жетпіс мың гектар сурмалы жері 
бар «Түгіскен» массивін игеруді іске 
асыруды бастап берген де осы асыл 
азамат еді. Көзсіз батырлықпен жоғары 
жаққа жалтақтамай батыл кірісті. Сол 
бастаманы аяқсыз қалдырмай, кеңес 
одағының су шаруашылығы басқармасы 
осы жобаны амалсыз жоспарға қосты. 
Мемлекеттің қыруар қаржысы жұмсалды. 
Осы каналдың бойынан күріш егетін 
алты егін шаруашылығы, бір мал 
шаруашылығы совхоздары ашылып, 
алғашқы кезде жиырма мыңдай ел келіп 
жайғасты. Қызылорда облысының 
егін шаруашылығының жаңа тынысы 
ашылып, астық қоймасына мыңдаған 
тонна қосымша табыс кірді.

Қоразбай молда
Ислам дінін мойындамаған кеңес 

билігі тарапынан қуғын-сүргін көргеніне 
қарамастан халықты имандылыққа 
шақырып, дінді дәріптеген  кісілердің 
бірі ХІХ ғасырдың аяғында  Жалағаш 
өңірінде туған Қоразбай молданың 
атына қанықпын. Үлкендердің айтуы 
бойынша ол  құран кәрімді жатқа 
айтып, мағынасын қазақшаға аудара 
білген, шариғатпен жақсы таныс, белгілі 
ислам дінін насихаттаушы, діни ғұлама 
болған. Кеңес үкіметі тарапынан қуғын-
сүргінге іліксе де халық арасында ислам 
дінін дәріптеп, уағыздап, ересектер мен 
балаларға дәріс беріп, сауатын ашқан.



ҚҰҚЫҚ ҚҰРЫҒЫ

E-mail: smjarnama@mail.ru

Жарнама.  Жарнама.  
Жарнама
«Сыр бойы», 

«Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», 

«Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық 

басылымдарына 
хабарландыру 

орналастырғыңыз келсе:  
70-00-52  телефон ы арқылы 

байланысуға болады.
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Ұлы Абай атамыз: «Әрбір 
ғұламаның басқан ізінде бір-
бір медресе жатқандай» деп 
жазған екен. Қалай дәлме-дәл, 
дөп басып айтқан десеңізші.

Шынтуайтында,  игі  жақсылар  
мен жайсаңдардың әрқайсысы 
бүгінгі  және  келер ұрпақ үшін бір-
бір мектеп іспеттес. Мұндай азамат-
тармен сапарлас не дәмдес болып, 
өзіңе ғұмырлық азық боларлық 
ғибратты әңгімелерін ұйып тыңдар 

болсаңыз, ғұламалардан дәріс ал-
ғандай күй кешеріңіз ақиқат. Менің 
бұлай пайымдауыма «Арал дың 
шамшырағы» атанған айтулы азамат 
Арапхан Сұлтановпен бірге оты-
рып, ашық-жарқын әңгіме дүкенін 
ашқанда көз жеткізгенмін.

«Қосағыңмен қоса ағар» деп атам 
қазақ айтқандай, биыл Арапхан мен 
құдай қосқан қосағы Күлпаршын 
екеуі де 75 жасқа келді. Қос бәйтерек 
жайқала өсіп, өркен жайып, ұлдарын 
ұяға, қыздарын қияға қондырып, 
немере-шөберелерінің қызықтарына 
кенеліп отырғанынан асқан бақ бар 
ма, сірә?! 

Мен Арапханмен сонау 1990 
жылдан бері сыйлас та сырлас бо-
лып келемін. Атамыз қазақтың 
«Кісі елінде сұлтан болғанша, өз 
еліңде ұлтан бол» деген аталы сөзі 
бар. Айтса айтқандай, Арекең туған 
топырағы Аралдан қоныс аудар-
май қырық жылдан астам уақыт 
қызмет етіп, ел алғысын арқалады. 
Оның ерекше бір жаратылысы өз 
әулеті, болмаса ағайын-туысы үшін 
ғана емес, жалпы жұртшылықпен 
етене араласып, елдің ақылшысы, 
арқасүйер ағасы болып жүрген аза-
мат. 

Арекеңнің әкесі Оспан күн-түн 
көз ілмей, көк теңіз төскейіндегі 
ақбас толқындармен арпалы-
сып өмір кешкен балықшы бол-
са, анасы Балкенже – ұл-қызын, 
қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқыттырмай өсіріп, қияға қанат 
қақтырған асыл ана болған. 
Оспанның ер баласы болмаған 
көрінеді.

Қара шаңырағын шайқалтпауды 
мұрат тұтқан Осекең үлкен қызы 
Бибіләтипаның баласы Арапханды 
бауырына басады. Бұл – 1947 жылы 
Арал теңізінің ақбас толқындары 
ұрғылап жататын Көкарал жиегіне 
қоныс тепкен Ауан ауылында 
болған оқиға. Заманында ауылдық 
кеңестің хатшысы, тұтынушылар 
кооперациясының төрайымы қыз-
меттерін атқарған Бибіләтипа әкесі 
Осекеңе баласын жөргегімен беріп 
тұрып: «Әке жолынан жаза баспай 
жүрерсің, айналайын» деп құлағына 
тіл қатып, көзіне жас алыпты.

Көнекөз қариялардың айтуынша, 
Оспан әке баласына «Арабтардың 
ханы болсын, болмаса қара қылды 
қақ жарар хандар тәрізді ақ жол-
дан адаспай ел-халқына емірене 
жүріп қалтқысыз қызмет етсін. 
Теңіз жағалауын «кәпірлер» жаулап 
келеді, ал балам мұсылмандық жол-
дан жаза баспасын» деген ниетпен 
Арапхан деп ат қойып, айдар таққан 
екен.

– Өмір деген осы ғой, – дейді 
Арекең әңгіме үстінде, –  менің 

балалық бал дәуренім өкі нішті 
жыл дармен тұспа-тұс ке ліпті. Қыл-
шылдаған 41 жасында Би біләтипа 
апамның мәңгілік са парға мезгілсіз 
аттанып кеткенін білмеймін. Ал, 
бары-жоғы үш жасымда Балкенже 
анамнан айырылсам, есімді енді-енді 
жиып келе жатқан тоғыз жасымда 
Оспан әкемнен айырылып қалдым. 
Алланың маңдайға жазғаны шығар, 
ерте есейдім. Шүкір, ата-ана жолы-
нан жаза баспай жүріп келемін...

Иә, бүгінде 75 жасқа шыққан 
Арапхан әке аманатын арқалап, ел-
халқы үшін қалтқысыз қызмет етіп, 
аңқылдай сөйлеп, жарқылдай күліп 
жүріп келеді...

Арапханның жаратылысы жай-
лы айтар ойымыз орнықты, сөзі міз 
салмақты болуы үшін оның өне-
гелі өмірдерегіне сәл-пәл шегініс 
жасалық. Арал қаласынан 300 
шақырымға жуық шалғай жатқан 
Ауан ауылындағы №22 орта мек-
тебінен дәріс алған ол еңбек жолын 
Арал балық комбинатында қара 
жұмысшы болудан бастады. 1966 
жылы кезінде аты дүркіреп тұрған 
Алматыдағы Қазақ политехникалық 
институтының энергетика факу-
ль  тетіне оқуға қабылданып, 1971 
жылы инженер-электрик маман-
дығын алып шығады. 

Аталған оқу орнын бітірісімен 
Украинаның Карпат баурайында 
Отан алдындағы әскери борышын 
өтеп қайтады. Оның 40 жыл бойғы 
электр жүйесі саласындағы еңбек 
жолы 1972 жылы Арал аудандық 
электр жүйесінде қатардағы 
электромонтерлықтан бастау ала-
ды. Бертін келе, қосалқы станци-
яларда жөндеу жөніндегі инже-
нер болған ол араға бар-жоғы бес 
жыл салып, «Қызылорда электр 
жүйесін тарату» АҚ-ға қарасты 
Арал аудандық электр жүйесі 
мекемесінің бастығы қызметіне 
тағайындалды. Бір таңғаларлығы, 
осы мекеменің бас инженері, бол-
маса мекеме бастығының орын-
басары бола тұра олар емес, 
басшылық қызметке Арапханның 
тағайындалуына қалайша қайран 
қалмасқа. Оның бұлайша қызметтік 
өсуіне сол кездегі ұстаздары Ма-
хамбетжан Жәрімбетов, Убай-
дулла Әнесов пен партия, кеңес 
органдары басшыларының үлкен 
сенім артқандықтарының септігі 
тиген болар. Олар жас маманның 
іскерлігін танып, өсіруде жаза бас-
папты. Арапхан осы салаға қалай 
басшылыққа келді, солай өсу мен 
өрлеу жолына түсті. Бастапқыда ау-
дан аумағындағы жоғары кернеулі 
электр желілерінің барлығы 113 
шақырымды құраса, үш-төрт жыл-
да желі ұзындығы 550 шақырымға 

жеткізілген. Аудан орталығынан 
шалғай жатып, қараңғылықта 
қамалып отырған елді мекендер-
ге электр желілері тартылып, май-
шамнан құтылған ауыл тұрғындары 
қуаныш құшағына кенелген. Сон-
дайда Арапханның күн-түн көз 
ілмей, жүздеген шақырымдарға 
созылған электр желілерін жағалап, 
бөренелерді жастық қылып жатқан 
кезі де болды. 

Шалғайдағы ауылдарға электр 
желілерін жеткізуде оның атқарған 
жұмыстары ұшан-теңіз. Қараңыз, 
1986-1991 жылдары кейбірі қара-
пайым майшам жағып отырған 
Қосаман, Атанши, Жіңішкеқұм, 
Бірлестік, Ақеспе, Ақбасты, Құ-
ланды, Ақшатау, Қосбелгі, Тас-
түбек елді мекендері орталық 
электр желілеріне қосылады. Сон-
дай-ақ, «Көкарал» бөгеті мен 
«Ақлақ» тоспасына электр желісін 
тарту ерлікпен пара-пар тірлік 
болған. Аудан халқы Арапханның 
басшылығымен 1984 жылы Арал 
аудандық электр жүйесінің жаңа 
өндірістік-жөндеу базасының са-
лынуын бүгінге дейін «жыр» ғып 
айтумен жүр. Кезінде табиғат 
апатымен бүлінген Жіңішкеқұм, 
Жаңақұрылыс, Ақбасты, Құланды 
елді мекендерінің электр желілері 
қалпына келтірілді. Ал, Арал 
қаласын электр жарығымен абат-
тандыруда атқарылған жұмыстар 
игілікке айналды. Арекең бас-
шы лықта болған жылдары облыс 
бойынша кәсіби жарыста аудан 
энергетиктері тоғыз мәрте жеңімпаз 
атанған.

Арапхан – тумысы бөлек 
тұлға, адамгершілігі мол айту-
лы азамат. Оның ақылы мен па-
расаты, қарапайымдылығы мен 
қайырымдылығы көпті тәнті етеді. 
Сөз орайы келгенде Арекеңнің 
осындай бітім-болмысына куә болар 
мына бір жайды айта кетейік.

Аудандық мәслихат депутат-
тары ның кезекті бір сайлауында 
Арекеңмен кездескенім бар. Сонда 
оған:

– Ареке, аудан халқының сізге 
деген сенімі зор, демек тағы да 
халық қалаулысы болмақ ойың бар 
шығар? – дедім.

Өзіне тән жылы жымиысымен 
айнала отырған азаматтарға көз са-
лып:

– Міне, жайсаң жандар – жастар 
отыр ғой. Ендігі кезек осылардыкі. 
Жасымыз келсе де біздер «мен... 
мен...» деп кеудемсоқтықпен жүре 
береміз бе? Бұл – бір. Екіншіден, 
бүгінде базбір депутаттар халық-
тың қалауымен емес, билік басын-
дағы лардың нұсқауымен сайланып 
кетеді. Мен мұны қаламаймын, – 
деген-ді.

Арапханның осы бір ұстанымы 
еліміздің келешегі – жастардың 
болашаққа деген қанатын қомдап 
берсе, екіншіден, «өзім-өзім» дей 
бермей, келешек ұрпаққа жол беру 
кез келгеннің қолынан келмесі 
ақиқат.

Ол үш мәрте халқының амана-
тын арқалап, аудандық мәслихат 
депутаты болып сайланды. Сайлау-
шылардың ұсыныс-пікірлері мен 
өтініш-талаптарын орындап, ел-
халыққа қалтқысыз қызмет етті.

Атам қазақ: «Аттың жақсысын 
қазанат, адамның жақсысын аза-
мат» дейді. Осындай азаматтың 
елге сіңірген өлшеусіз еңбегі елен-
бей қалған емес. Арекең 1991 
жылы Бүкілодақтық кәсіподақтар 
сыйлығының лауреаты атанса, 2007 
жылы «Қазақстан Республикасының 
еңбегі сіңген энергетигі» атағын 
иеленді. Қазақстан Республика-
сы тәуелсіздігінің 10 жылдығына 
байланысты Елбасының «Алғыс 
хатымен», ҚР Энергетика 
министрлігінің «Құрмет грамо-
тасымен» марапатталды. Облыс 
әкімдігі мен облыстық мәслихаттың 
«Құрмет грамотасын» алды, «Арал 
ауданының құрметті азаматы» атан-
ды.  Азаматтың кеудесіндегі ондаған 
еңбек пен мерекелік медальдар – 
табандылығының жемісі. 

Арапханның мұндай жан әлемі 
жарық, жүрегі жомарт, үлкен-
кішіге шашар шуағы мол азамат 
болып қалыптасуына оның Құдай 
қосқан қосағы, медицина саласының 
жоғары білімді маманы Күлпаршын 
жеңгеміздің үлесі өз алдына бір 
төбе. 

Иә, Күлпаршын Дәріқұлованың 
да осы жасқа жеткенше жүрген 
жолы мен атқарған шаруасы 
менмұндалайды. Арал қаласындағы 
№14 орыс орта мектебінен дәріс 
алған ол Украинаның Винница 
қа ласындағы медициналық инс-
титутқа оқуға қабылданады. Еңбек 
жолын Қызылорда облыстық ауру-
ханасында балалар дәрігері болудан 
бастайды. Онан кейін Арал қалалық 
балалар емханасына педиатор-
дәрігер болып барып, 35 жыл бойы 
осы салада қалтқысыз қызмет етеді. 
Күлекеңнің балалар денсаулығын 
қорғаудағы өлшеусіз еңбегі 
елеусіз қалған жоқ. Облыстық, 
республикалық деңгейдегі марапат-
тарды иеленді.

– Адам  өзінің өмір баспал-
да ғының белгілі бір сатысына 
көтерілгенде  тіршілік атаулыдан 
бір сәт демін басып, өткеніне көз 
жіберіп, жүрген жолына қарайлайды 
емес пе?! Қазір отбасы, ошақ қасында 
шаңырақтың түтінін түтетіп, бақы-
тын тілеп отырмын. Ал, Арекең бол-
са жұмыссыз жүре алмайды. «Шар-
шап жүрсің ғой, қойсаңшы» десем, 
«жо-жоқ, қайта жұмыс ширатады, 
ауырып қаламын» дейді. Рас шығар. 
Зейнет демалысында жүрсе де күн 
құрғатпай әріптес інілеріне ақыл-
кеңес беруден жалыққан емес.

Шуақты шаңырақ иелерінің 
үлкендері Байдрахман – мұнайшы, 
Мариям – инженер-экономист бол-
са, Жеңіскүл – заңгер. Екі бірдей 
мамандықты иеленген ұлдары Аян 
заң саласында қызмет етсе, кенже 
қыздары Сая ана жолын қуған, ақ 
халатты абзал жан.

Олардың ұяға қонған ұлдары 
мен қияға қонған қыздарының бітім-
болмыстарын көріп, «Әке көрген оқ 
жонар, ана көрген тон пішер» деген 
аталы сөзге иланасың.

...Әне, таласа да жарыса жүгірген 
қос бүлдіршіннің бірі атасының, 
екіншісі әжесінің мойнына асы-
ла кетті. Үшіншісі, төртіншісі де 
қалысар емес.

«Бала өскенше, немере өлгенше» 
деген ғой, қос бәйтерек немерелерін 
көлеңкелеріне алып, құшырлана 
құшақтап, шөпілдете сүйіп жатыр, 
сүйіп жатыр...

Еркін ӘБІЛ,
жазушы-журналист

ҚОС БӘЙТЕРЕК
Шуақты шаңырақ жайлы бір үзік сыр

ХАБАРЛАНДЫРУ

ҚР ҰҚК Шекара қызметі Сол-
түс тік Қазақстан облысы бойынша 
Департаментіне келісімшарт бо йынша 
әскери қызметке үміткерлер қабыл-
дануда.

Барлық сұрақтар бойынша байла-
ныс телефоны: 87771860423.

Қызылорда облысы 
құрылғаннан бастап облыс 
орталығында немесе ау-
дандарда тұрақты жұмыс 
істейтін театр болған жоқ. 
Ал жұмыс істеп тұрған 
корей театрын Қаз КСР 
Халықтық Комиссарлар 
Кеңесі жанындағы өнер ісі 
жөніндегі басқармасының 
шешімімен Талдықорған 
облысы, Қаратал ауданы-
на жіберіп, оның орнына 
Шымкенттен немесе Семей-
ден қазақ театрын көшіру 
іс жүзінде орындалмай, хат 
түрінде ғана  қалған. Ар-
хивте 1945 жылы облысқа 
қазақ театрының қажеттігін 
алға тартқан облыстық 
партия комитетінің хат-
шысы Аталықовтың ҚК(б)

П Орталық комитетіне 
жолдаған хаты сақтаулы.

Облыстық қазақ теа-
трына режиссерлікке Әбу-
бәкір Исмаиловтың кан-
дидатурасын ұсынып, 
қою шы-суретші 1 адам, 
театр училищесін бітірген 
ма м андардан 5 адам 
бөлуді, оның ішінде ерлер-
ге – 3, әйелдерге 2 штат 
бөлуді сұраған. Осылай-
ша Қызылорда қаласында 
ҚазКСР Халықтық Комис-
сарлар Кеңесінің қаулысына 
сәйкес, Халықтық Комис-
сарлар Кеңесі жанындағы 
өнер ісі жөніндегі 
комитеттің бұйрығымен 
облыстық қазақ музыкалық 
драма театрын құру үшін 
жұмыстар жүргізілген.

1945 жылы 5 шілдеде 
«Облыстық  қазақ  музы-
калық драма теа трының 
құ рылуы туралы»  ҚК(б)
П облыстық комитетінің 
бюросы және еңбекшілер 
депутаттарының облыстық 
Кеңесі атқару комитетінің 
бірлескен жиналысында 
қаулы шықты. Алғашқы 
сах налық шы мыл ды ғы-
ның ашылу салтанаты 
1945 жылдың 22 қыр күйе-
гінде болды. Олардың 
қатарында Қаз КСР еңбек 
сіңірген артистері – Ж.Шай-
мер денова, И.Құ ла  таев, 
Мырзағалиев, Мол дағазина, 
Камардинова болған.

Қаулы бойынша ашылған 
театрдың штаттық кестесі 63 
адамнан құралған, әкімшілік 
басқару персоналдары – 
6 адам. Директор болып 
А.Таласов тағайындалған.

Қалалық атқару коми-
тетіне пионерлер үйінің 
ғи маратын барлық ішкі 
жаб дықтарымен театр қара-
мағына өткізуге бұйрық 
шығарылған. Алғашқы 

қойылымдар қатарында 
«Айман-Шолпан», «Қозы 
Көрпеш-Баян Сұлу», «Жорж 
Дондень-Мольера», «Еңлік-
Кебек» және «Ақан сері-
Ақтотыны» сахналаған.

1947 жылғы дерек бо-
йынша, құрылғаннан бас-
тап театрда 297 спектакль 
қойылып, оған 26 мың 
көрермен тартылыпты. Осы 
1947 жылғы анықтамада 
1946 жылы жөндеу 
жұмысына 148 000 рубль 
жұмсалды деп көрсетілген.

1948 жылғы 2 ақпандағы 
Еңбекшілер депутатта-
ры Қызылорда облыстық 
кеңесінің шешімімен ди-
ректоры Ж.Ораловты қыз-
метінен босатып, уақытша 
К.Камаловты сайлаған. 
Осы жылдың 26 сәуірінде 
Қызылорда облыстық му-
зыкалық драма театрын 
1948 жылғы 29 наурыздағы 
ҚазКСР Министрлер Кеңе-
сінің қаулысына сәйкес, 
Шымкент театрына қосу 
туралы Еңбекшілер депу-
таттары облыстық Кеңесі 

атқару комитетінің шешімі 
шыққан. Шешімге сәйкес 
Қызылорда облыстық му-
зыкалық драма театрын 
1948 жылдың 30 сәуіріне 
дейін біріктіру жұмыстары 
жүргізілген.

Облыстық театр ғима ра-
тын құрал-жаб дық та ры мен 
қоса концерттік-эстра далық 
бюросының Қызыл орда 
бө  лім шесіне беру туралы, 
тең  герімдегі 1 жылқыны ба-
лалар тубер кулезі ауруха-
насына өткізуді бұйырған. 
1948 жылдың 1 мамы-
рынан облыстық атқару 
комитетінің шешімімен Қы-
зылорда облыстық му зы-
калық драма театры тараты-
лады.

Дана ҚАЛТАЕВА,                                        
«Қызылорда 

облысының мемлекеттік 
архиві» 

КММ-нің қоғамдық-
саяси тарихы бойынша 

филиалының бөлім 
басшысы

Мемлекеттік архив қоғамдық-саяси тарихы 
филиалындағы облыстық партия комитетінің 
құжаттарында облыстық қазақ музыкалық драма 
театрының құрылу кезеңі туралы қызықты дерек-
тер бар. 

Қазақ музыкалық драма театры 
қалай құрылды?

Қызылордада 6 238 адам жол 
ережесін бұзған. «Ащы су» ішіп алып, 
темір тұлпар тізгіндейтіндер айыл 
жияр емес: 63  жүргізуші көлікті мас 
күйінде басқарған. Бұл облыстық ішкі 
істер департаменті өткізген «Қауіпсіз 
жол» айлығында анықталған.

Мәселен, бір айлық аясында полиция 
қызметкерлері Шиелі ауданында жол жүрісі 
қағидаларын бұзған жеңіл автокөлікті 
тоқтатты. Жеке басын анықтау барысын-
да жүргізушінің алкогольді спирт ішімдігін 
ішіп, масаң күйде болғандығы анықталды. 
Тәртіп бұзушы ҚР Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексі 608-бабының 
1-бөлігіне сәйкес 15 тәулікке әкімшілік 
қамаққа алынып, автокөлігі айып алаңына 
қойылды.

Он төрт   азамат тиiстi  тiркеусiз,  рұқ-
сатсыз немесе хабарлама жібермей,  көлігімен 
кәсіпкерлік немесе өзге де қызметпен 
айналысқан. Тіпті, жалған мемлекеттік белгі 
тағып, көшеде тайраң салатындар да бар 
екен. Бұл әрекеті үшін 5 азамат жазалан-
ды. Тәртіп сақшылары айлық аясында әрбір 
көлікті жіті бақылап, ережені елемегендерді 
анықтап жатыр. Мәселен, медициналық 
қарап-тексеруден өтпеген 10 жүргізуші, 
көлігіне заңсыз газ орнатып, қосалқы 
бөлшектер қосқандар тіпті көп. 182 азамат 
көліктің техникалық паспортына мәлімет 
енгізу керектігін білмедік деп ақталған. Ал 
508 жүргізуші міндетті техникалық қарап-
тексеруден өтпеген көлікті тізгіндеген.  

Жол өзімдікі дей ме, көлік басқарып 
келе жатып ұялы телефонмен сөйлесу азай-
май тұр. 223 азамат телефонмен тілдескені 
үшін айыпты болды. Құдай сақтасын, жол 
апаты болса, қауіпсіздік белдігі адамды 
біраз қауіптен сақтап қалады дейді маман-
дар. Әйтсе де, қауіпсіздік белдігін тағуға 
1300 жүргізуші де, жанындағы жолаушы да 
бейімделмей жүр.

Жаяу жүргіншілер жолынан қорқып 
өтетініміз рас. Себебі кейбір жүргізушілер 
жолақ жолдағы жолаушыға жол бергісі 
келмейді. Айлықтың 20 күнінде 153 
азаматтың жаяу жүргіншіге жол бермегені 
анықталған. Тиісті құжатсыз автокөлік 
басқарған 339 азамат заң бойынша жазасын 
алуда. Жолдың қақ ортасында маневр жасау 
ережесін бұзған 218 дерек тіркелген.

Кейде арнайы жаяу жүргіншілер жо-
лымен өтуге ерініп, жолдың қақ ортасы-
нан кесіп өтіп, көлік қозғалысына кедергі 
келтіреміз. Жүргізушіге зиянымыз тиерін 
біле тұра бұл әдетті қайталайтындар бар. Об-
лыста 279 тұрғын арнайы жолмен жүрмеген. 
Жауапкершілікті тек жүргізуші ғана емес, 
жолаушы да сезінбей тұр.

Жүйткігендерге жаза да қатал. Қызылорда 
соттары бойынша өткен жылы тәртіпке 
бағынбаған  1108 адам, жыл басынан бері 
716 адам мас күйінде көлік басқарғаны 
үшін әкімшілік құқық бұзушылық және 
қылмыстық жауапкершілікке тартылған. 
Облыс бойынша Қылмыстық атқару жүйесі 
департаментінің мәліметінше, ЗК-169/4 
мекемесіне мас күйінде көлік жүргізгені 
үшін өткен жылы 42 сотталған түскен.  ҚР 
ҚК-нің 345-1, 346 баптары бойынша аталған 
мекемеде бүгінде 29 адам жазасын өтеп 
жатыр.  Олар 6 айдан 10 жылға дейін бас 
бостандығынан айырылған.

− «Қауіпсіз жол» айлығы жолау-
шы мен жүргізушінің қауіпсіздігі үшін 
ұйымдастырылады. Жол қозғалысының 
барлық қатысушыларынан қауіпсіздік 
ережелерін мүлтіксіз орындауды, заңды 
сақтауды сұраймыз. Қарапайым ереже-
лерді сақтау жолдардағы төтенше жағ дай-
лардың алдын алуға көмектеседі. Әр дайым 
естеріңізде болсын, Сіздің және айна-
лаңыздағы адамдардың қауіпсіздігі жолдағы 
тәртіпке байланысты, −  дейді облыстық по-
лиция департаментінің бастығы, полиция 
полковнигі Мұхтар Қожабаев.

Жол ережесін сақтау – әрбір адамның өз 
өміріне деген жауапкершілігі. Өзгелердің 
өміріне қауіп төндірмеудің кепілі. Алай-
да «темір тұлпар» тізгіндегендердің тәртібі 
түзелмей тұр. Қоғамдық сананың һәм 
жүргізуші мен жүргінші мәдениетінің әлі де 
төмендігі қынжылтады.

Жүргізушіге 
жауапкершілік 
керек

Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»Sb
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– Қазіргі таңда Конго-Қырым 
геморрагиялық қызбасымен ауы-
рып, 1 науқас ем алуда. Тиісті 
медициналық ем-шара лары 
қолданылған 9 науқас қанағат-
танарлық жағдайда үйіне шы-
ғарылды. Өкінішке қарай, 4 
адам кене шағып қаза тапты. 
Науқастанғандардың үшеуі 30 
жастан асқан ересектер болса, 
біреуі 11-ші сынып оқушысы. 
Қайтыс болған науқастар – 
Қызылорда қаласы, Жалағаш, 

Шиелі аудандарының тұрғындары, 
– деді облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы басшысының орынба-
сары Жангелді Мырзагелдіұлы.

Оның айтуынша, облыстық 
медициналық емдеу алдын алу 
ұйымдарында аса қауіпті жұқпалы 
аурулармен  жұмыс жасауға дәрі-
дәрмектер мен қорғаныс киім 
жиынтықтары толығымен қам-
тамасыз етілген. Соған қара мастан 
ажалдың құрығынан төртеуінде 
алып қалу мүмкін болмаған.

Осы тұста бізді «жағдай неге 
мұншалықты ушығып кетті?» де-
ген ой мазалады. Әуелі соңғы 
статистикаға үңілдік. Жалпы, был-
тыр кене шағудың 238 жағдайы 
анықталса, биыл 601 дерегі 
тіркелген. Қараңызшы, небәрі бір 
жылда көрсеткіш үш есеге өскен. 
Сонымен қатар, кененің арасында 
ауру қоздырғышының анықталуы 
да өткен жылдан жоғары. Былтыр 
аймақта 113 елді мекен қолайсыз 
аймақтар қатарына қосылған болса, 
биыл олардың саны 116-ға жеткенін 
сала мамандары да растап отыр. 
Жалпы, кененің бой бермей, белең 
алуын облыстық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау депар-
таменті басшысының орынбаса-
ры Әлия Әбдіқайымова былай 
түсіндірді. 

– Қызылорда облысы Конго-
Қырым геморрагиялық қыз басы-
ның табиғи ошағында орна ласқан, 
яғни, мұнда аталған инфекцияның 
қоз дырғышын  тасымалдайтын ик-
содты кенелердің 16 түрі мекен-
дейді. Бұрын саны әлдеқайда 
аз болатын. Оның көбею себебі 
– облысқа сырттан көптеп мал 
әкелінуінде. Кейінгі жылдары өзге 
облыстан келіп мал саудалайтын-
дар көбейді. Міне, сол жануар-
лармен кене де ілесе келеді. Бұған 
ветеринария мамандары бақылау 
жасап, әр малды жіті тексеру керек. 
Бұл – бір. Оның үстіне кенелердің 
белсенділігі жаз мезгілінде арта 
түседі. Себебі далалық жұмыстар, 
оның ішінде мал шаруашылығы 
мен егін шаруашылығы қызатын 
шақ бұл. Сондай-ақ табиғат аясына 
серуендеушілер қатары көбейеді. 
Міне, осыдан соң кенеден зардап 
шегу жағдайы арта түседі, – деді 
ол.

Маманның айтуынша, биыл 
КҚГҚ-ның жаңа микроошақтарын 
анықтау мақсатында 40 мыңнан 
аса кене жиналып, зерттелген. 
Оның басым  бөлігі жануарлардан 
және ауру ошақтарынан жиналған. 
Барлығы 4527 сынама жасалып, 
127-сінен оң нәтиже анықталған. 

Осыдан кейін қолайсыз елді 
мекендердегі санитариялық  қор-
ғаныс аймақтары, қора жайлар, 
буферлік аймақтар кенеге қарсы 
түгел залалсыздандырылыпты. 

Айта кетейік, бүгінде облыс бой-
ынша медициналық мекемелерде 
КҚГҚ-мен ауыратын науқастарды 
емдеу үшін вирусқа қарсы препа-
раттар, иммундалған плазма және 
тағы басқа қажетті дәрі-дәрмектер 
мен қорғаныс құрал-жабдықтар 
қоры жеткілікті мөлшерде жасақ-
талған.

Ветеринарлар 
не дейді?
Мына жайтты естіген соң, 

мәселенің анық-қанығына көз 
жеткізейік деп «кенеден амансыз-
дар ма? Ауылда мал шығыны бар 
ма?» деп шаруалармен хабарласқан 
едік. 

– Кенеден келетін кесел азай-
май тұр. Бұл жәндікпен барынша 
күресудеміз. Ектіріп те, улап та 
жатырмыз. Несін жасырайық, мал 
шығыны бар. Екі тай, бір дөненім 
өлді. Кене ірі қарада да көп. Әл бер-
мей тұр. Сорақысы, автокөлікке, 
аяғымызға ілесіп үйге де келеді. 
Сырт киімімізді барынша таза-
лап, ауыстырып-ақ жүрміз. Сонда 
да азаяр емес, – дейді ақсуаттық 
 шар уа Асхат Көбеков.

Шаруалардың уәжі осылай. 
Ал облыстың ветеринариялық 
ұйымдарының мамандары «негізгі 
атқаратын жұмыстарынан тыс, 
КҚГҚ ауруының алдын алу бо-
йынша көктемгі-күзгі эпидмаусым-
дарда тиісті іс-шараларды 
жүр гі зудеміз» – дейді. Сала ма-
ман дарының пікірінше, кенеден 
құтылудың бір жолы – «Ивер-
мектин» препараты. Дәрінің күші 
малдың бойында 35 күнге дейін 
сақталып, кенелер біртіндеп өле 
береді екен.

– Ивермектин – инъекцияға 
арналған ерітінді сұйық дәрі. Па-
разитарлы ауруларды емдеуге 
және алдын алуға түйе мен сиыр, 
қой мен ешкіге пайдаланылады. 
Дәрі малдың терісіне жабысып 
тұрған паразиттермен қоса  ішкі 
құрылысындағы көптеген зиян-
ды құрттарды жойып, малдың 
тез оңалуына септігін тигізеді. 
Кейінгі бірнеше жылда мал 
иелерінің өз қаржысы есебінен 
ауыл шаруашылығы жануарлары 
алдын ала егілуде. Бұл препарат-
ты пайдалану үнемді әрі тиімді, 

– дейді облыстық ветеринария 
басқармасының басшысы Шахмар-
дан Қойшыбаев.

Оның айтуынша, қазір өңірде 
бірнеше кене мал-жанға аса қауіпті 
болып тұр. Соның бірі – «иксо-
дид» кенелері.  Бұл жайылым 
кенелерінің аналығы 3 мыңнан 
15 мыңға жуық жұмыртқа салады 
да тіршілігін тоқтатады. Ал осы 
тұқымдасқа жататын «Гиалом-
ма» кенелері көбінесе ірі қараның 
паразиті саналады. Ересек кенелер 

малды мамыр-тамыз айларында, 
ал балаң кенелері мен нимфалары 
қыркүйек айында талайды. Осы 
иксодид тұқымдасына жататын 
«Дермацентор» кенелері төрт түлік 
малдың бәрінде кездеседі екен.

– Кейінгі жылдары ауыл шар-
уашы лығы жануар ларының жа-
йылымдық кенелерден зардап 
шегіп жүргені жиі айтылуда. Биыл 
да кенелердің облыс аумағында 
көп екендігі байқалады. Осы ретте, 
әрбір мал иесі жайылымға шығарар 
алдында ірі қараларын инсектицит-
термен өңдеп, уақ малды қырыққан 
соң қотыр ауруының алдын алу 
шараларын уақытылы жүргізуі 
тиіс. Сонымен қатар, жануарлар 
жайылғаннан кейін денесінің ке-
неден тазалығын тексеріп, жүні 
аз немесе жоқ жерлерді (құлағы, 
кеудесі) қарау керек. Кене бол-
са, бірден оны жоюдың амалын 
жасаған жөн. Қазіргі таңда ауыл 
шаруашылығы жануарларын өңдеу 
үшін «Неоцидол», «Деазинон» 
сияқты ветеринариялық препарат-
тар қолданылады, – деді қалалық 
ветеринариялық пункт меңгерушісі 
Ербол Жүгінісов.

Айта кетейік, бүгінде қолайсыз 
елді мекендерде залалсыздан-
дыру жұмыстарына жұмсалатын 
пре параттың жобалық есебі нақ-
тыланып, облыстық ветери-
нария басқармасы тарапынан 
облыстық жұмылдыру дайындығы 
басқармасына ұсынылды. Енді 
сәтін салса, 488 мың бас ауыл 
шаруашылығы жануарлары және 
көлемі 2043 мың шаршы метрді 
құрайтын 32 мыңнан аса қора мен 
аумағы 680 мың шаршы метр бола-
тын 1,2 мың суат пен шаңлақтарға 
залалсыздандыру жұмыстары 
жүргізілмек. Демек, алда кесірлі 
кенеден зардап шеккен, тірлігін 
төрт түлікпен байланыстырған ша-
руалар жұмысы едәуір жеңілдейтін 
болады.

Кене несімен қауіпті?
Бұл сауалды облыстық санита-

риялық-эпидемиологиялық бақы-
лау департаменті басшы сының 
орын басары Әлия Әбді қайымоваға 
қойдық. 

Оның айтуынша, бұл майда 
паразиттер көктемнің алғашқы 

сәулесімен тіріліп, белсенділігі 
арта бастайды. Нақтырақ айтсақ, 
олардың ең белсенді уақыты – сәуір 
мен маусым айлары. Тамыздың 
соңында кенелердің екінші өмірі 
басталады, яғни, ересек дернәсілдер 
әрі қарай даму үшін қан соруға 
кіріседі. Жалпы, кененің шағуы 
аса қауіпті емес, алайда, кенелер 
көптеген аурулардың таратушысы 
болып саналады. Олардың ішінде 
ең қауіптісі – энцефалит пен борел-
лиоз. Бұл аурулар жүйке жүйесін 
зақымдауы мүмкін, тіпті, адамды 
мүгедек етіп, соңы өлімге әкелуі 
де ғажап емес. Бұл аурулардан өзге 
кенелер бабезиоз, геморрагиялық 
безгек риккетсиоз, туляремия, эр-
лихиоз және тағы басқа ауруларды 
таратады. 

Ал кене шағу симптомдарын 
қайдан білуге болады? Вирус 
адам ағзасына жұққаннан кейін 
1-14 күн ішінде аурудың алғашқы 
белгілері білініп, басы солқылдап, 
дене ыстығы көтеріледі және 
бүкіл денесі сырқырап қатты ау-
ырады. Беттің, арқаның, кеуденің, 
көздің қызаруы да аурудың белгісі. 
Соның салдарынан бойын әлсіздік 
билейді. Аурудың асқынған түрі 
тіпті қиын. Мұны ойласаң, денең 
еріксіз тітіркенеді. Жалпы, сала 
маманының сөзінен бұл кесірлі 
жәндіктің қаншалықты қауіпті 
екенін аңғару қиын емес шығар.

Қалай қорғану 
керек?
Мұны бізге облыстық ден-

саулық сақтау басқармасы басшы-
сының орынбасары Жангелді 
Мырзагелдіұлы айтып берді.

Оның айтуынша, кенеден 
қорғанудың түрлі жолы бар. 
Соның бәрін тізбей, маңыздысына 
тоқталайық. Әуелі, дене мен 
киімді қорғайтын әртүрлі заттар-
ды пайдалануға, ұсақ паразит-
тер көрініп тұратын ашық түсті 
киім киюге, шөптің үстінде көп 
жүрмеуге, егер ауа температурасы 
қолайлы болса, арқаны, мойын-
ды жауып ұстауға, бас киім киіп 
жүруге мән берген жөн. Содан соң, 
табиғат аясында демалғанда неме-
се мал қорадан келгенде құлақтың 
арты, бас, шаш, саусақ арасын 
тексеріп барып, үйге кірген ләзім.

Тағы бір ескере кететін жайт, 
бұл жәндіктен тарайтын ауру 
адамға сіз бен біз байқай бермейтін 
жолмен де жұғады екен. Ол бы-
лай. Мысалы, кенені жалаң қолмен 
жұлғанда немесе қой қырқымы 
кезінде кенені езіп тастап, оның 
қаны денеңіздің зақымдалған 
бөлігіне тисе, дереу дәрігер 
көмегіне жүгінген жөн. 

– Тұрғындар арасында кене шағу 
жағдайларына немқұрайлықпен 
қарап, үй жағдайында өздігінен 
емделіп, ауруды асқындырып, ауыр 
халде жансақтау бөліміне түсетін 
фактілер орын алды. Биыл қайтыс 
болған 4 адамның біреуі үйінде 
ем жасаймын деп соңы өлімге 
әкелді. Сол себепті тұрғындарға 
кене шаққан жағдайда дәрігердің 
тағайындауынсыз ем жүргізбей, 
жедел түрде медициналық 
ұйымдарға қаралуға кеңес беремін, 
– деді Жангелді Мырзагелдіұлы.

Сөз соңы. Кене бұрыннан бар, 
яғни, кенеттен келген жоқ. Тек 
кейінгі уақытта қисапсыз көбейгені 
көптің көңілін күпті қылып тұр. 
Енді малды былай қойғанда 
адамның өзі зардап шегіп тұр ғой. 
Халық болса, ырыс-несібесі болған, 
тіршілігінің тірегіне айналған төрт 
түлік малы үшін алаңдап отыр. 
Алаңдамай қайтсін, қаптаған кене 
кетпесе, тұрғындарға қиындық 
туғызары анық. Сол себепті ке-
немен күресу және алдын алу 
жұмыстарын жүйелі жүргізу ке-
рек. Әйтпесе, оның адамға да, мал 
шаруашылығына да зардабы шаш-
етектен. Оның дәлелін жоғарыда 
айтқандаймыз.

Кенеден кесел 
күшейіп тұр

1-бет

Іс-шараға ұлы ақынның 
өмірбаяны мен шығармаларын 
жатқа білетін экстремизм 
және терроризм баптары бо-
йынша сотталған азаматтар 
қатысты. Байқау үш кезеңнен 
тұрды. Бірінші кезеңде 
ақынның өлеңдерін мәнерлеп 
оқыды. Сотталғандар ақын-

ның табиғат лирикалары 
мен өнер-ғылымға арнаған 
шығармаларын нақышына 
келтіріп орындады.

Екінші кезеңде Абайдың 
қарасөзін оқып, мән-мағы-
насын ашып, ойшыл ғұла-
маның сөздерінен ғиб ратты 
ой түйіндеді. Ал, үшін ші 

бөлім шарты бойынша дана 
тұлғаның дара өмір жолы мен 
шығармашылығы бойынша 
дайындалған сұрақтарға жау-
ап берді. 

  – Бұл – Абай туралы 
қарапайым түсінік беріп 
қана қоймай, оны ата-баба-
лар мұрасы ретінде тануға, 
құрметтеуге, түсінуге үйрету. 
Абай өлеңдері еңбекке, 
ғылым, өнер үйренуге, 
адамгершілікке тәрбиелейді. 
Сол себепті оның шығар-
малары мен қарасөз ін сот-
талғандардың жатқа айтуы 
олардың тү зелуіне үлкен 
септігін тигі зетіні анық, – 
дейді мекеме бас тығының 

тәрбие жөніндегі орынбаса-
ры, әділет майоры Қайрат Ол-
жабаев.

Сонымен Абайдың өмір-
баяны мен қарасөздерін жатқа 
айтып, қойылған сұрақтарға 
толық жауап берген Н есімді 
сотталушы 1-орынды иеленді. 
Талғат Меңдібай, бұл жаза-
сын өтеушіге «Адам заттың 
алтын тәжі» деген тақырыпта 
жазылған Мұхамед 
Пайғамбардың өмірбаяны 
жайлы кітапты сыйға берді.

Ал, екінші, үшінші орын 
алғандар «Балқаймақ» дүкен 
өнімдерін иеленді.

Өлмейтұғын артына сөз 
қалдырған ойшыл, ақын, 

ағартушы, қазақтың қайта-
лан бас дара тұлғасы Абай 
Құнан байұлының дана лығы, 
жаза басып, жаңылған жан-
дарды түзу жолға салуға игі 
әсер еткені анық. Өйткені 
сотталғандар іс-шарадан ерек-
ше көңілмен қайтты.

– Бүгінгі іс-шара маған 
ұнады. Ғұлама Абайдың қара 
сөздерінің мәні зор екен. Бұл 
жерде бос уақыт көп. Енді 
алдағы уақытта камераға 
Абай қарасөзін алдырып 
оқимын – дейді, 8 жылға бас 
бостандығынан айрылған 
2000 жылғы туған жас азамат.

«СБ» ақпарат

«Камераға Абай қарасөзін алдырып оқимын»
Қызылорда облысының қылмыстық атқару 

жүйесіне қарасты ЗК-169/1 мекемесінде Абай еңбектерін 
жатқа айтқан сотталғандар «Балқаймақ» дүкенінің 
өнімдеріне ие болды. Оған Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің пиар менеджері Талғат 
Меңдібайұлы мен облыстық жастар ресурстық 
орталығы директорының орынбасары Талғат Тілес 
демеушілік жасады.

Бүгін де 
Ғабдулла 
таңсәріден тұрды. 
Ауладағы бес 
биенің қорасын 
тазалады. 
Сәлден соң 
бидайды 
жібітіп, астауға 
су құйды. 
Престелген 
жоңышқаны 
біртіндеп шаш-
ты. Мұның бәрі оңай болғанымен 
бес биенің күн-түн бойы күтімін 
жасау оңай шаруа емес. Бұл тек 
Ғабдулла мен Күләйхан сынды ерлі-
зайыптылардың төзімділігіне тән.

Ғабдулла күн сайын бес биені осылай 
саумал сауар сәтке әзірлейді. Ақ халатын 
киіп, қолына ақ шелегін ұстап, үйден за-
йыбы Күләйхан шығады. Текті жануарлар 
қатарласа сап түзей бастайды. Тәртіпке 
үйренген. Күләйхан құлындарды біртіндеп, 
бие баурайына жіберіп, емізіп алып, иін 
қандыратын дағдысы бар.

Бұл кезде таңсәріден аула алдында ке-
зекке тұрған тұрғындар көбейіп қалған-
ды. Жүздері таныс байырғы тұрғындар 
ыдыстарына саумалды құйып, сіміріп 
жатыр. Дәмі бөлек жас саумал көптің 
көңілінен шыққандай бой сергіте бас-
тады. Ықыластарын жаудырып жатыр. 
Әңгімелеріне құлақ түрдік.

Мейрамбек, құрылысшы:
– Менің үзбей саумал ішкеніме бірер 

айдың жүзі болды. Бауырым ауырып, ма-
залап еді, қазір жақсымын, ұйқым тыныш. 
Саумалдың емі бөлек екенін сезінемін.

Гүлбаршын, көпбалалы ана:
 – Асқазаным ауырған. Дәрі-дәрмек 

іштім. Қайран болмады. Содан осы сау-
мал ішуге бел будым. Құдайдың құдіреті 
құлантаза айығып келемін.

Сағат, зейнеткер:
 – Ауырмайтын жерім жоқ. Саумал 

ішкелі тұлпарға қарғып мінгендеймін. 
Бойым сергек, бауырымда сыр бергендей 
еді, қазір ауырмайды. Асылы саумал бар 
сырқатқа ем екеніне көзім жетті.

Күн сайын саумалға кезекте тұрған 
Қатира, Есен, Ағыбай, Алтын, Бибол, Ыбы-
рай, Жағыпар, Мұса, Әбжаппар, Сәуле сын-
ды бірнеше азамат, азаматшалар, мектеп 
оқушыларының ықыласы саумалдың емдік 
құдіретін жыр етіп айтулары таусылмай 
тұрды.

Бұл күндері Астана көшесінің соңындағы 
үйге саумалға кезекке тұрғандар күн са-
йын көбейіп келеді. Алғыстары шексіз. 
Олар әсіресе, саумал саууды көптен кәсіп 
еткен Ғабдулла Мырзағалиев пен зайы-
бы Күләйхан Сүлейменовалардың есімін 
ризашылықпен айтудан жалықпайды.

Бүкіл отбасының көшбастаушысы 
Ғабдулла мен Күләйханның тынымсыз 
еңбегі оларды биікке көтеріп, мерейін 
үстем етіп келеді. Ұлдары Бердіғали, 
Исламғалилар сабақтан оралған бойда 
көмекке шығып, ата-анасының жұмысын 
жеңілдетеді.

Иә, саумал саууды меңгерген Күлайхан 
Сүлейменова қаладағы №235 мектепте 20 
жылдан бері көркем еңбектен сабақ беретін 
үлгілі ұстаз. Шәкірттеріне қолөнер шебері 
болуды, сонан соң ас мәзірін жасауды 
үйрететін білікті маман екенін әріптестері 
сүйсіне әңгімелейді.

Саумал сауып, қалың жұрттың сырқаттан 
жазылуына қамқор құшағын ашып жүрген 
ерлі-зайыпты кәсіпкер Ғабдулла мен ұстаз 
Күләйханды қалай мадақтаса да жарасады.

Еңбегің жана берсін, ұстаз әрі саумал 
сауған Күләйхан!

Қайыр  ҚОРАСАНИ
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