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КӨҢІЛ АЙТУ 
ЖЕДЕЛХАТТАРЫН 
ЖОЛДАДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Үндістан Премьер-

министрі Нарендра Модиге  
Үндістанның Гуджарат штатында 

болған қайғылы оқиға салдарынан 
көптеген адамның қаза табуына 

байланысты көңіл айтты.

– Үндістанның Гуджарат штатында жаяу 
жүргінші көпірінің құлауы салдарынан 
көптеген адамның қаза тапқаны және 
жарақат алғаны  туралы суыт хабарды терең 
күйзеліспен қабылдадым. Осы қайғылы 
оқиғаға байланысты Үндістан халқына  
және үкіметіне  көңіл айтамын. Сон дай-ақ 
жақындарынан айы рылған отбасылардың 
қайғы сына ортақтасып, зардап шеккендердің 
тезірек сауығып кетуіне тілектестік 
білдіремін, – деп жазылған жеделхатта. 

***

Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев Корея 

Республикасының Президенті 
Юн Сок Ëльге Сеулде болған 

қайғылы оқиға салдарынан 
көптеген адамның қаза табуына 

байланысты көңіл айтты.

– Сеул қаласының Итэвон ауданында 
көптеген адамның қаза тапқаны жөніндегі 
суыт хабарды терең күйзеліспен қабылдадым. 
Қазақстан халқының және жеке өзімнің 
атымнан қайтыс болғандардың жақындары 
мен туыстарының қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтамын. Ал жарақат алғандардың 
тезірек сауығып кетуіне тілектестік біл діре-
мін. Осындай ауыр сәтте еліміздің аза мат-
тары және өзім Корея халқының орны толмас 
қайғысын бөлісіп, олармен бірге екенімізді 
айтқым келеді, – деп жазылған жеделхатта.

– Алда зейнетақы жүйесін 
айтарлықтай қайта жүктеу керек. 
Зейнетақының ең төменгі базалық 
мөлшерлемесін ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің 70 пайызына дейін, ал 
ең жоғары мөлшерлемесін 120 
пайызға дейін дәйекті түрде жеткізу 
керек. Бұған дейін қабылданған 
шешімдермен бірге бұл 2025 жылға 
қарай жиынтық зейнетақыны орта 
есеппен 27 пайызға ұлғайтуға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 
әлеуметтік сұранысты ескере 
отырып, әйелдер үшін зейнеткерлік 
жас деңгейі 2028 жылға дейін 61 
жас деңгейінде белгіленеді, – деді 
Мемлекет басшысы.

Ал, өткен аптада Парламент 
Мәжілісінің жалпы отырысында 
депутаттар Мемлекет басшысының 
осы тапсырмасы аясында тиісті 

заңға түзетулер енгізді. Осыған 
орай зейнетақы жүйесінің тиім-
ділігін арттыруға сәйкес жаңа 
шаралар пакеті ұсынылып, келер 
жылдан бастап әйелдер зейнетке 61 
жастан шығатын болды. Бұл межені 
алдағы бес жылға дейін асырмау 
көзделуде.

Биыл қазақстандық әйелдер 60 
жарым жаста зейнетке шыға алады. 
«Қазақстан Республикасында зей-
нет ақымен қамсыздандыру ту-
ралы» Заңның 11-бабына сәйкес 
Қа зақ станда 2022 жылы әйелдерге 
зейнетақы тағайындау 60,5 жасқа 
толғанда жүзеге асырылады. Бұл 
ретте келесі жылдан бастап әйел-
дердің зейнет жасы 61 жасқа дейін 
ұлғаяды. Ал, бұл деңгей бес жылға 
бекітілетініне қарамастан, жо-
ғарыда аталған жастағы әйелдер 

биыл төлемдерді рәсімдеуге үлгеруі 
керек.

30 маусымға дейін 60 жасын 
тойлаған қазақстандық әйелдер 60 
жарым жасында зейнетке шығады, 
яғни, 30 желтоқсанға дейін олар 
зейнет жасына жетеді. Бұл жағдайда 
зейнет жасына 10 күн қалғанға 
дейін зейнетақы тағайындауға 
өтініш беру қажет. Осы ретте жыл 
соңына дейін зейнет жасына жетіп, 
бірақ зейнетақы тағайындауға 
өтініш бермеген әйелдер 2023 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 61 
жасқа толғанша күтуі керек болады.

Зейнет жасына толған аза мат-
тар ға төлемдер өтініш берген күн-
нен бастап тағайындалады. Өтініш 
беруді кешіктірген жағ дайда өт кізіп 
алған кезеңнің төлемдері жоға лады.

Әйелдер алғаш зейнет жасына 
жеткен сәттен бастап жұ мыс 
беруші оның БЖЗҚ-дағы зейнетақы 
шотына міндетті зейнетақы жар-
наларын төлеуді тоқ татады. Ал 
жар налар болмаған жағдайда еңбек 
өтілі белгіленбейді. Жоғарыда 
аталған факторларды ескере оты-
рып, зейнетақы төлем дерін уақы-
тында рәсімдеген дұрыс.

Байқайсыз ба, кейінгі 
уақытта белгілі бір өнім 

шығаруға ынталы кәсіпкерлер 
көбеюде. Мәселен, 

өткен жылы Әйтеке би 
кентінің тұрғыны Гүлзира 

Нұрлыбекова «Бизнестің жол 
картасы-2025» бағдарламасы 

аясында мемлекеттік гранттар 
байқауына қатысуға өтініш 

білдірген. Ауданда ешкімнің 
жұмысын қайталамаған ол 

жеңімпаз атанды. Осылайша 
жаңашыл ойының арқасында 
4500000 теңге қайтарымсыз 
грантты ұтып алды. Мұндай 

қаржыға механикалық 
және электрлі виброүстел, 

калибрлеу жабдығын, 
пенопласт пен бетонды 

біріктіретін құрылғы, вакуумды 
қалыптау машинасын және 

пластикалық қалыптар 
алынды. Бұдан бөлек өз 

ақшасына бетонды былғайтын 
аппарат пен компрессорға 

қол жеткізді.

Қазір 2 адам жұмыспен қамтыған. 
Кәсіпкер тұрғын үйлер мен ғимараттарға 
талғамына қарай ою-өрнекті, тегіс және 
әртүрлі көлемдегі заманауи полифасад 
өнімін ұсынып отыр. Бүгінде сапалы 
бұл өнім – қасбетті өңдеу мен әрлеуде 
таптырмас дүние.

– Ерекшелігі, 10-15 жылға дейін 
төзімді, үнемді, бо-
йында жылу сақ-
тайды. Дыбыс өткіз-
бейді, жарылып 
кет пейді. Ғимарат 
сыр тын бір қаптап 
және сапалы бояумен 
сырласа, ұзақ тұрады. 
Аптасына 6 күн 8 
сағат еңбек етеміз. 
Өз ауламыздан ашқан 
300 шаршы метр 
аумақты қамтитын 
ашық және жабық 
жағдайдағы цех бар. 
Әзірленген қалыптың 
кебуіне 3-4 күн қажет. 
Бес күннен кейін 
қолдануға болады, – 

дейді Гүлзира Нұрлыбекова.
Қазір күніге 400 қалып бастырылып 

шығарылады. Үлкен коттеджге шама-
мен 1600-дей, шағын нысанға 1000-дай 
қалып кетеді екен. Бір қалып 400-450 
теңгеге бағаланады. Бұл күні сұраныс 
жақсы. Тұрақты тұтынушылардың 
пікірінше, штукатуркаға уақыт кетпейді, 
аса көп шығын шықпайды. Есесіне 
ақша үнемделеді. Сондықтан мұндай 
пайдалы тұсын түсінгендер тапсырыс 
беріп жатыр. 

Гүлзираның айтуынша, полифасад 
жасау үшін қажетті құрал-жабдықтар 
Севастопольден әкелінген. Сол қалада 
жолдасымен бірге өндірістік процесті 
үйреніп, қазір алған білімдерін үйде 
сәтті қолдануда.

Кәсіпкердің айтуынша, бүгінде 
олардың өнімдеріне белгілі бір сұраныс 
бар. Өйткені, тиімді бағадағы құрылыс 
бұйымы жауын-шашыннан және басқа 
да климаттық жағдайлардан қорғайды.

Гүлзира жолдасы Асқармен бірге 
Әлихан, Мансұр, Әлинұр және Фалих 
атты ұлдарын тәрбиелеп отыр. Олар 
отбасылық бизнесін ұлғайтуды мақсат 
етуде. Қосымша гипстен терезе-есік 
жақтауларына қасбетті әрлейтін өнімдер 
шығаруды көздейді. Мұнымен қоса, 
еуроқоршау жасауды да қолға алмақ.

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев Сыр өңіріне арнайы 
жұ мыс сапарымен келген Корея 
Рес пуб ликасы Парламентінің Де-
пу таты У Вон Сик бастаған деле -
гация өкілдерімен кездесіп, аймақ 
үшін маңызды бірлескен жоба-
ларды жүзеге асыру мәсе лелерін 
талқылады. 

Облыс әкімі күні кеше Сеул 
қаласында орын алған қай ғылы 

оқиғаға байланысты Корея хал-
қына барша аймақ тұрғын дары-
ның атынан көңіл айтып, оқиға 
салдарынан жаралан ған дар дың 
тез арада сауығып кетуін тіледі.

Екі ел арасындағы жан-жақты 
ынтымақтастық орнағанын атап 
өткен аймақ басшысы алдағы 
уақытта да тиімді әріптестік аясы 
кеңейе түсетініне сенім білдірді.

«Елімізде әр этностың өз 

тамырынан ажырамай, тілі мен 
ділін сақтауына барлық жағдай 
жасалған. Корей бауырларымыз 
өздерінің адал еңбегімен аймақтың 
мәдени-рухани, аграрлық және 
әлеуметтік-экономикалық дамуы-
на зор үлестерін қосуда.

Қазақтар да, корейлер де 
Тәуелсіздіктің қадір-қасиетін 
жақсы түсінеді. Бұл ретте, Корея-
ның азаттығы үшін күрескен біре-
гей тұлға, нағыз батыр Хон Бом 
Доны атап өтпеске болмайды. Тағ-
дырдың жазуымен өмірінің соңғы 
жылдарын қазақ жерінде өткізген 
батырдың құрметіне Қызылорда 
қаласында мемориал тұрғызылып, 
оның есімімен қала көшесінің 
бірі аталды. Екі ел Президенттері 
арасындағы келісімге сәйкес 

Кореяның ұлттық батыры Хон 
Бом До сүйегін тарихи отанына 
қайтару рәсімі өткізілген болатын. 
Бұл – Қазақстанның корей жұр-
тына деген шынайы ықыласы мен 
зор құрметінің белгісі», – деді 
облыс әкімі.

Нұрлыбек Нәлібаев Корея 
Республикасымен жасалған Ме-
мо рандум аясындағы келісім дерге 
сәйкес Қызылорда қала сында 
орналасқан Хон Бом До мемо-
риалдық кешеніне қайта жаңғырту 
жұмыстарын жүргізу және өңірдің 
бірқатар білім беру ұйымдарына 
жалпы құны 74 млн теңгені 
құрайтын 173 компьютер табыстау 
секілді бастамалары үшін алғыс 
білдіріп, алдағы уақытта өңір 
үшін маңызды жобаларды бірлесе 
жүзеге асыруды ұсынды. 

Атап айтқанда, қаланың сол 
жағалау аймағында дарынды бала-
ларға арналған физика-матема-
тика лық мектеп және емхана 
құры лысын салу үшін кореялық 
компанияларды шақыру туралы 
ұсыныс айтып, Хон Бом До 
топырағы қайта жерленген Тэчжон 
қаласы мен ауылшаруашылық 
саласы дамыған Чоллабук-до 
провинциясымен ынтымақтастық 
орнатуға ниет білдірді. 

Өз кезегінде У Вон Сик ортақ 
ұсы нысты қабыл алып, екіжақты 
байланысты одан әрі нығайтуға 
мүд делі екенін жеткізді және 
мектеп салу, емхана құрылысын 
жүр гізуге қолдау білдіретінін баса 
айтты. Ал, келесі жылдың қыр-
күйегінен бастап іргелі оқу орны – 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінен арнайы ІТ бөлім 
ашуға мүдделілік танытты. 

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

ӘРІПТЕСТІК АЯСЫ КЕҢЕЙЕ ТҮСПЕК

Биыл Қазақстан Республикасы мен Корея арасындағы 
дипломатиялық қарым-қатынастардың орнағанына 

30 жыл. Ал, Сыр еліндегі казақ және корей халықтары 
арасындағы ашық әрі сенімді достық қарым-қатынастың 

бекігеніне 80 жылдан астам уақыт өтті. Кеңес заманында 
Қызылорда облысына депортацияланған корейлердің 

біршама ұрпақтары қоныстанып, тату-тәтті өмір сүруде.

ЗЕЙНЕТ ЖАСЫ
ҺӘМ ӘЛ-АУҚАТ САЯСАТЫ

ТАБЫС КІЛТІ – 
ТАБАНДЫ ЕҢБЕКТЕ

Sb
Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»

Халқымызда «Бейнеттің зейнетін көріңіз» деген көңілге 
жағымды тіркес бар. Зейнет жасында алаңсыз өмір сүріп, 

бала-шағасының рахатын көруді армандамайтын жан 
кемде-кем. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың

 2022 жылғы 1 қыркүйектегі Жолдауында көп уақыттан 
бері қоғам талқысына түскен зейнет жасына қатысты 

мәселе де айтылды.

Қалам мен сөзді 
қадір тұтқан

Тамұқтан 
өткен тағдыр
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Саясат
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

1-бет

Жиында облыс әкімі аппараты 
басшысының орынбасары Жандос 
Еркінбек ықтимал су тасқынының 
алдын алу мәселелері бойынша 
атқарылуға тиіс жұмыстарды 
баяндады. Оның айтуынша, жыл 
сайын өңірде мол суды қауіпсіз 
өткізу үшін қорғаныс бөгеттері мен 

су шаруашылығы нысандарының 
ахуалы зерттеліп, анықталады. 
Соның нәтижесімен жөндеу, күшей
ту және қалпына келтіру жұмыс
тары атқарылады.

Аймақ басшысы су толып, мұз 
қат қан кезде қауіпсіздік шараларын 
сақтап, ең қауіпті деген тұстарды 

алдын ала анықтау жұмыстарын 
уа қытылы жасауды тапсырды. Бұл 
рет те қажетті техника мен құрал
жаб  дықтар тиянақты әзірлену 
керек. 

Отырыста қысқы мұз ұс тасу 
кезеңінде су деңгейі кө теріліп, елді 
мекендерге, инфра құры лымға су 
басу қаупі туын дауы ықтимал Арал, 
Қазалы, Қармақшы аудандарының 
әкімдері баяндама жасады. Сондай
ақ, «АралСыр дария» бассейндік 
инс пекция сы мен «Қазсушар» 

РМК бас шылығы қазіргі су тоған
дарында қалыптасқан жағдайға, 
ал «Қазгидромет» РМК облыс бо
йынша филиалының директоры 
алдағы қыс мезгіліндегі ауа райы 
болжамына тоқталды.

Комиссия отырысында қыс мез
гі ліндегі жол қауіпсіздігі мә селесі 
де қаралды. Облыс тық төтен ше 
жағ дайлар депар та ментінің бас  ты
ғы Руслан Қайрақ баев пен «Қаз
Авто жол» меке месінің басшы сы 
Ерұлан Жүнісов баяндама жасады.

Аймақ басшысы қысқы 
уақыттағы төтенше жағдайлардың 
басым бөлігі жол бойында орын 
алатынын қаперге салып, алдағы 
уақытта ескерілуі тиіс мәселелерді 
тізбектеді. Оның ішінде, 
«ҚызылордаЖезқазған» трассасы 
бойындағы ұялы байланыстың 
жоқтығы жол бойындағы қар басу 
қаупі бар учаскелерді қардан тазалау 
үшін арнайы техникалар және 
жылыту бекеттерінің дайындығы, 
аймақтағы қалқымалы көпірлердің 
жағдайы бақылауды қажет етеді. 
Алдын ала арнайы техника мен 
жылыту бекеттерінің дайындығын 
пысықтап, төтенше жағдайдан 
зардап шегушілерге көмек көрсету 
үшін қажетті бұйымдарды әзірлеу 
тапсырылды. Сондайақ, жауапты 
мекемелерге халықты қауіпсіздік 
шаралары туралы кеңінен 
ақпараттандыру бойынша міндет 
жүктелді.

ҚЫС МЕЗГІЛІНДЕГІ 
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ПЫСЫҚТАЛДЫ

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен 
өткен төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жою жөніндегі облыстық комиссияның кезекті отырысында 
бірқатар мәселелер қаралды.

Аймақ басшысы Қызылорда 
облысы бойынша ішкі мемлекеттік 
аудит департаменті басшысы қыз
метін атқарған Марат Егембер диев
тің ротация тәртібімен Жам был 
облысына департамент бас  шы сы 
ретінде тағайындалуына байла
нысты жаңа қызметіне сәт тілік 
тілеп, облыстың Құрмет гра мо та
сын табыстады.

– Марат Темірбекұлы 2019 
жыл дың тамыз айынан бастап осы 
кезге дейін Қызылорда облысы 
бойынша ішкі мемлекеттік аудит 
департаментінің басшысы қызметін 
абыроймен атқарып, аз уақыт 
ішінде өзін іскер басшы, білікті 
маман ретінде көрсете білді. Қызмет 
атқарған жылдары аймақтағы мем
лекеттік аудит органдары қызме
тінің ашықтығын қамтамасыз 
етіп, экономика саласының кәсіби 
маманы ретінде бюджет қаржы
сы ның мақсатты әрі тиімді жұм
салуына атсалысты. Жаңа қыз
метіңізге сәттілік тілеймін, – деді 
облыс әкімі.

Марат Темірбекұлы еңбек жолын 
«Медетші» акционерлік қоғамының 
экономисі болып бастаған. ҚР 
Қаржы министрлігінде 2003 
жылдан бастап жұмыс істеп, салық 
және мемлекеттік аудит саласының 
майталманы ретінде әр жылдары 
Қызылорда, Маңғыстау облысының 

салық депар таменттерінде және 
орталық атқарушы органдарда 
жауапты қызметтер атқарды.

Марат Темірбекұлы депар та
ментке басшылық жасаған уақытта 
барлығы 523 аудиторлық ісшара 
жүргізіліп, нәтижесінде жалпы 
сомасы 96 млрд теңгеден астам 
бұзушылықтар анықталды.

Басқосуда облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Серік 
Дүйсенбаев  Марат Егембердиевтің 
аймақтың игілігіне абыройлы 
қыз мет еткенін тілге тиек етіп, 
ақжолтай тілегін арнады.  

Жиында облыс әкімі ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігі Жер 
ресурстарын басқару комитетінің 
бұйрығымен Қызылорда облысы 
департаментінің басшысы – жер 
пайдалану мен қорғау жөніндегі бас 
мемлекеттік инспектор қызметіне 
тағайындалған Марат Көшековке 
сәттілік тілеп, Сыр елінің дамуына 
аянбай жұмыс істейтініне сенім 
білдірді.

– Марат Жұбатқанұлы өзінің 
осы кезге дейін алған білімі мен 
жинаған мол тәжірибесін аймақта 
жер заң намасының сақталуы 
мен ба қы лауын қамтамасыз ету
де, әсіресе, Мемлекет басшы
сы   ның тапсырмасына сәйкес 
пайда   ланылмай отырған ауыл 
шаруа шылығы жерлерін қайтару 

жұмыстарына атсалысып, саладағы 
мәселелерді орнықты түрде шешуде 
серпінді жұмыстар атқарады деп 
сенемін, – деді Н.Нәлібаев.

Облыстық қоғамдық кеңес 
төрағасы Әріп Хожбанов туған 
жерін дамытуға ниетті Марат 
Көшековтің сауатты заңгер, іскер 
басшы екенін айтып, жауапты 
қызметті абыроймен атқаратынына 
сенім артып, тілектестігін білдірді. 

Марат Жұбатқанұлы 1976 жылы 
Қызылорда қаласында дүниеге 
келген. 

Жоғары білімді маман. 1998 
жылы Қорқыт ата атындағы Қызыл
орда мемлекеттік университетін 
инженержерге орналастырушы 

және 2001 жылы Қазақ мемлекеттік 
заң академиясын заңгер мамандығы 
бойынша аяқтаған. 

Еңбек жолын 1998 жылы Қы
зылорда облысының жер ресурс
тарын басқару комитетінде бас 
маман ретінде бастап, 20012002 
жыл дары Қызылорда облысы әкімі
нің аппаратында жетекші маман 
қызметін атқарды. 

20022012 жылдары Қызылорда 
облысының жер ресурстарын 
басқару комитеті төрағасының 
орын   басары, Қызылорда облы
сы ның жер қатынастары басқар
масының басшысы қызмет терін 
абыроймен атқарды.

20122019 жылдары кәсіпкерлік, 
өндіріс кәсіпорындарында басшы
лық қызметтерде болды. 

20192022 жылдары – «Мем қала
құрылыскадастры» республикалық 
мемлекеттік кәсіпорны Қызылорда 
филиалының директоры, «Азамат
тарға арналған үкімет» Мемлекеттік 
корпорациясы Қызылорда фи 
лиа лының жер кадастры бас
қармасының басшысы.

2022 жылдың 17 қазанына дейін 
Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігі Жер 
ресурстарын басқару комитетінің 
Жердің пайдаланылуы мен қор
ғалуын мемлекеттік бақылау бас 
қар  масының бас сарапшысы қыз
метін атқарып келді. 

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

– Бұл байқау облыста төртінші 
рет өтіп жатыр.  Мақсаты – ерек
ше StartUp жобалар мен IT сала
сына қызығушылығы бар нағыз 
таланттарды анықтау. Байқауда 
«Әзірлеу», «Модельдеу», «Медиа& 
Білім» бағытында іріктеу өтті. Нә
ти жесінде Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университеті 3 қаты
сушыға білім грантын табыстады. 
Алдағы уақытта «Pecha Kucha», «In
noFest» сынды IT жобалар фес ти
валін өткізу жоспарда бар, – деді ол.

Байқауды облыс әкімінің қол
дауымен Ақпараттық техно ло
гиялар орталығы және Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда университеті 
ұйымдастырды. Кіл мықтылар 
жиналған сайысқа аудандардан 
келген жастар қа тысты. Олардың 
арасында ІТ үйір ме оқушылары, 
колледж, жоғары оқу орындарының 
студенттері мен мұғалімдер де бар. 
Байқау қорытындысы бойынша 
әр секциядан 3 қатысушы жеңіске 
жетіп, қаржылай сертификаттарға 
ие болды.

Нәтижесінде «Медиа&Білім» 
бағы тында қаладағы №140 орта 

мек теп оқушысы Аружан Қы дыр
бай, «Модельдеу» бағытында Қа
за  лы ауданының №103 мектеп 
оқу шысы Бейбіт Рахымжан, «Әзір
леу» бағытында №14 мектеп
лицей оқушысы Нұрбек Райханов 
Қорқыт ата университетінің 
грант иегері атанды. Ал әр бағыт 

бойынша І орынды иеленген 
Оралбек Абдуллаев, Әділ Серік, 
Еңлік Мұратбекке 70 мың теңгенің 
сертификаты табысталды. Сон
дайақ, ІІ, ІІІ орынға ие болған 
қатысушыларға қаржылай жүл
де мен арнайы сыйлықтар беріл ді. 
Мұнан бөлек, бірқатар қатысу шы
лар ұйымдастырушылар ұсын ған 
бағалы сыйлықтарға ие болды.

– Аталған байқауға «Ме
диа&Білім» бағытында өз жо бам
ды ұсындым. Әділқазылардың 
ше ші мімен грант иегері атандым. 
Ең алдымен жастарға қолдау көр
сеткен ұйымдастырушыларға ал ғыс 
айтамын. IT бағытында өтетін осын
дай сайыстар жиі ұйым дастырылса 

екен деймін. Бұл – та лантты жас
тар ға берілген мүмкіндік, – деді 
10сынып оқушысы Аружан 
Қыдырбай.

Еске сала кетейік, бұған дейін 
өткен байқауда үздік жобаларымен 
жеңіске жеткен жастарды облыс 
әкімі аппаратының басшысы Шах
мардан Байманов пен Қорқыт ата 
университетінің проректоры Жан
дос Базартай марапаттады. Осы 
орайда аппарат басшысы робо
техника бағытында ауқымды жетіс
тіктер бар екенін айтып, республи
калық және аймақтық ІТ саласында 
тың жобаларды дамытуға ниетті 
жастарға облыс әкімдігі тарапынан 
қолдау болатынын жеткізді. 

Ал зейнет жасына қатысты мәселеге 
кеңірек тоқталсақ, бұған дейін елімізде 
әйел дердің зейнет жасын 58 жасқа дейін 
төмендету туралы ұсыныс қоғам белсен
ділері, депутаттар тарапынан көтерілгені 
белгілі. Президент Жолдауынан кейін 
мәселені көтеріп жүрген депутаттар да, 
қоғам белсенділері де 61 жасты қанағат 
тұтты. Дегенмен, бұл алдағы бес жылға ғана 
бекітілгенін естен шығармаған дұрыс. Зейнет 
жасын 2028 жылға дейін 61 жас деңгейінде 
бекіту – нақты шешім емес, мәселенің 
шешімін кейінге қалдыру.

Анығында, бұл мәселенің әлеуметтік 
астары бар. Айталық, қазіргі таңда ауыр 
жұмыс атқарып жүрген азаматтар өте көп. 
Олардың арасында зейнет жасына жете 
алмай, жетсе де рахатын көре алмай өмірден 
өтіп жатқандар да баршылық. Оған қоса, 
әйелдер арасында жасы ұлғайған сайын 
немесе денсаулығына байланысты өзінің 
еңбек функцияларын атқара алмай жұмыстан 
шығып қалып жатқан жағдайлар бар. Осыған 
байланысты еңбек даулары да туындап 
жатыр.

Сондықтан мәселе жас мөлшерінде 
емес, еңбек жағдайы, өмір сүру сапасының 
жақсаруына тікелей байланысты. Осы орайда 
ересектер қоғамның инклюзивті мүшесі 
екендігін де ескерген жөн. Асыраушысынан 
айырылған, мүгедектігі бар, тағы да басқа 
себептерге байланысты әйелдер зейнет жа
сында да жұмыс істеуге мәжбүр болып отыр.

Мәселенің бір ұшы экономикаға тіреледі. 
Сондықтан, зейнет жасын төмендету үшін 
алдымен қаралған қаржы болуы керек. 
Айталық, еліміздің жалпы ішкі өнімі шамамен 
7580 трлн теңге десек, бюджет шығыны – 15 
трлн, яғни, шамамен ЖІӨнің 20 пайызы. Ал, 
сол бюджет шығынының 20 пайызы – 3 трлн 
теңге зейнетақы төлеуге кетіп жатыр. Егер 
әйелдердің зейнет жасын 58 жасқа түсірсе, 
бюджет зейнетақыға 45 трлн теңге жұмсар 
еді. Бұл – тәуелсіз сарапшылардың болжамы 
ғана.

Ал, салалық министрліктің мәліметіне 
сүйенсек, ерлер мен әйелдердің зейнетке 
шығу жасын мұндай біріздендіру бюджет 
қаражатын үнемдеу үшін емес, әйелдердің 
зейнетақы мөлшерінің барабарлығын 
қамтамасыз ету үшін қажет. Елімізде үш 
деңгейлі зейнетақы жүйесі жұмыс істейді 
және зейнетақы төлемдері әрбір деңгейде 
еңбек өтіліне байланысты.

Тағы бір айта кетерлігі, әйелдер мен ерлер 
БЖЗҚда зейнетақы жинақтары жеткілікті 
болған кезде зейнетке тиісті жастан ерте 
шыға алады. Ол үшін зейнетақы аннуитетін 
– зейнетақы жасына жеткенге дейін төлем 
жасау құқығын пайдалануға болады. Биыл 
1 қаңтардан бастап азаматтар мұндай 
төлемдерге 45 жастан бастап өтініш бере 
алады. Бұл ретте ерлер зейнетақы алуды 55 
жастан, әйелдер 52 жастан бастай алады.

Зейнетақы аннуитетіне қатысты да үлкен 
мәселе бар. Мысалы, ерлер 55 жасында, 
әйелдер 52 жаста зейнетке шығуы үшін 
оның зейнетақы жинағында кемінде 1015 
млн теңге аралығында қаражат болуы керек. 
Бірақ, 2020 жылғы ақпаратқа сәйкес, елімізде 
118 мың азаматта ғана осындай қаржы 
болған. Биылғы жылға мұндай өзекті ақпарат 
жоқ.

БҰҰ деректеріне сүйенсек, соңғы 
жылдары дамушы және дамыған елдерде 
қоғамның қартаю үдерісі қарқын алып 
келеді. 2050 жылға қарай елімізде 65 
жастан асқан тұрғындардың саны екі есе 
ұлғаятын көрінеді. Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі мәліметінше, 
Қазақстандағы зейнеткерлердің саны 2,2 
миллион адамды құрайды. Оның шамамен 
1,5 миллионы – әйелдер. Бұл қатарға жыл 
сайын 100 мыңнан астам зейнеткер қосылып 
отырады. 2030 жылға дейін зейнеткерлер 
қатарына тағы 2 миллион адам қосылады. 
Сондықтан, мәселенің түбегейлі шешімін 
табу өте өзекті болып отыр.

Қоғамда мәселе көтерілген сайын сала 
басшылары мысал ретінде зейнет жасы 
елімізге қарағанда бұрын да жоғары болған 
Еуропа елдерін, сондайақ, көршілес елдер 
ішінде Ресейде 2028 жылға дейін зейнет жасы 
бес жылға өсетінін, Әзербайжанда зейнет 
жасы 60тан 65 жасқа дейін өсетінін келтіреді. 
Сонымен қатар, қазір елде белгіленген зейнет 
жасы халықаралық тәжірибеге және әлемде 
қалыптасқан экономикалық, демографиялық 
жағдайға сәйкес келетіні жиі айтылады.

Бұл ретте, өткенге көз салсақ, елімізде 
1998 жылға дейін әйелдер 55 жастан, ерлер 
60 жастан зейнетке шығатын. Содан бері 
зейнет жасы ұдайы өсіп, 2018 жылдан 2027 
жылға дейін әйелдердің зейнет жасын 63 
жасқа дейін жеткізу көзделді. Қарап отырсақ, 
1998 жылдан бері еліміздің экономикасы 
біртіндеп өсіп, халықтың өмір сүру деңгейі 
үнемі артып отырғандай әсер қалдырады. 
Кез келген шетелдік сарапшы елімізде зейнет 
жасын ұлғайту себебін солай деп түсінер 
еді. Дамыған елдерде зейнет жасы бізден де 
жоғары. Өйткені онда халықтың өмір сүруі, 
табысы, әлеуметтік қамсыздандыруы мен 
денсаулығы жоғары деңгейде.

Демек, бейнеттің зейнеті жас мөлшеріне 
емес, әлауқат саясатының жақсаруына тіке
лей байланысты. Әлем елдері тәжіри бе сін 
қарастырғанда, мінсіз зейнетақы жүйесі 
жоқ. Ал, зейнет жасын арттыруды қарас
тырып отырған елдерде өмір сапасын жақ
сарту шаралары тиімді жүзеге асып келеді. 
Сондықтан еліміздегі зейнетақы рефор
масына әлі нүкте қойылған жоқ деуге болады.

ЗЕЙНЕТ 
ЖАСЫ
ҺӘМ 
ӘЛ-АУҚАТ 
САЯСАТЫ

ДЕПАРТАМЕНТ БАСШЫСЫН 
ТАНЫСТЫРДЫ

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен 
кадрлық өзгерістерге байланысты актив отырысы өтті. 

Жиынға облыс әкімінің орынбасарлары, басқарма және 
басқа да салалық мемлекеттік орган басшылары қатысты.

HACKATHON: 
ЖАРҚЫН ИДЕЯЛАР БАЙҚАУЫ

Sb
Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»

Республика күніне орай өткізілген «SMART CITY 
KYZYLORDA HACKATHON-2022» IT жобалар байқауы өз 

мәресіне жетті. Байқауға IT саласына қызығушылығы бар 270 
жас қатысып, 100-ге жуық жобаны таныстырды. Бұл туралы 

өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыс 
әкімі аппараты цифрлық технологиялар бөлімінің басшысы 

Сәбит Ибадулла айтты.
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«Тарихты тұлғалар жа-
сайды» десек, Сыр өңіріндегі 

баспасөз саласының май-
талмандары өз дәуірінің 

жылнамасын түзуге үлкен 
үлес қосты. Биыл Сыр 

журналистикасының көрнекті 
өкілі, соғыс және еңбек 

ардагері  Қалқабай Әбеновтің 
туғанына 100 жыл толды. 

Өңір руханиятына өлшеусіз 
үлес қосқан тұлғаның есімін 
жаңғыртуды ұрпақтары мен 
аймақ журналистикасының 

кейінгі толқыны естен 
шығарған емес.

 

«Достық үйіндегі» «Сыр бойы», 
бұрынғы «Ленин жолы» газетін 
18 жыл басқарған редактордың 
100 жылдығына арналған «Сыр 
баспасөзіндегі 1960-1980 жылдар: 
редактор Қалқабай Әбеновтің рөлі» 
атты ғылыми-танымдық конфе-
ренция кешегіні шолып, ертеңге 
бағдар алған іс-шара болды. Кон-
ференцияны облыстық қоғамдық 
даму басқармасы мен «Сыр медиа» 
ЖШС, Қ.Әбенов атындағы «Сыр 
журналистикасы» қоғамдық қоры 
ұйымдастырды. 

Оған облыс әкімінің орын-
басары Нұрымбет Сақтағанов, 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің ғалымдары мен 
оқытушылары, Сыр журналистика-
сына еңбек сіңірген ардагерлер және 
Қ.Әбенов пен қанаттас-қыз меттес 
болған әріптестері, туған-туыс тары, 
замандастары қатысты. 

Конференцияны облыстық 
мәслихат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов жүргізіп, қаламгердің 
өмір жолы мен қайраткерлік қарымы 
туралы айтты. 

– Жалпы адамзат тарихында 
халықтың рухани-мәдени өмірі-
нің айнымас бөлшегі әрі қоғамдық 
сананы қозғаушы күш ретінде 
баспасөздің орны бөлек. Ақпарат 
кеңістігінде өзіндік ұлттық идео-
ло гияның жүгін көтерген қазақ 
баспасөзі небір қилы тағдырды 
бас тан кешкені белгілі. Ғалым, жа-
зушы Құлбек Ергөбек жазғандай, 
қазақ баспасөзі дегеніміз – толқын-
толқын қаламгерлік қауым. Соның 
ішінде аймақ журналистикасында 
аты қалған, газет ісін өрге сүйреген, 
сырбойылық редакторлардың қа-
тарында шоқтығы биік буынның 
байыпты ұйымдастырушысы болған 
Қалқабай Әбеновтің есімі бүгінгі 
буынға үлгі-өнеге. Былтыр жарық 
көрген «Сыр журналистикасының 
тарихы» деген 5 кітаптан тұратын 
жинақтың «Сыр бойы» газетіне 
байланысты беттерін парақтасақ, 
бұған әбден көз жеткіземіз, – деді 
Н.Байқадамов. 

Басылым жетістігі 
мен басшысының 
жауапкершілігі
Конференцияны ашқан об лыс 

әкімінің орынбасары Нұрымбет 
Сақтағанов Қ.Әбенов тің өмір жо-
лына тоқ талды. Қазақтың басына 
түскен алмағайып заманда Таш-
кентке қоныс аударған, сол жақта 
білім алып, еңбекке енді араласқан 
шағында екінші дүниежүзілік 
соғысқа аттанған қаламгердің 
ғұмырнамасы ғибратқа толы. 
Соғыстан кейін алдымен білім 
саласында, кейін  облыстық пар-
тия комитетінде еңбек еткен ол 
баспасөзге 1956 жылы келді. Шиелі 
аудандық «Коммунизм жолы» 
газетінде редактор, облыстық пар-
тия комитетінде лектор, лектор-
лар тобының меңгерушісі, мектеп 
бөлімінің меңгерушісі болып қызмет 
істеді. Осы жылдарда Қызылорда 
педагогика институтын, СОКП 
Орталық комитеті жанындағы 
Жоғарғы партия мектебін бітірді.

– Қ.Әбенов 1968 жылдан 1985 
жылыға дейін облыстық «Ленин 
жолы» газетінің редакторы бо-
лып қызмет жасады. Осы газеттің 
93 жылдық тарихында ең ұзақ 
уақыт басшылық жасаған адам – 
Қалқабай Әбенов еді. Облыстық 
аға басылым «Ленин жолының» 
11-редакторы Қ.Әбенов басшылық 
жасаған басылымда журналисти-
ка мамандығының майталмандары,  
соғыстың ауыр жылдарын,  одан 
кейінгі қилы кезеңдерді бастан кеш-
кен, осы саланың қыр-сырын әбден 
меңгерген кісілер қызмет етті, – деді 
Нұрымбет Аманұлы. 

Облыс әкімінің орынбаса-
ры өз баяндамасында «Ленин 
жолының» сол жылдар ішінде жет-
кен жетістіктерін атап өтіп, мұның 
барлығы да редактор Әбеновтің 
ерен еңбегінің нәтижесі екенін 
айтты. Сондай-ақ редактордың 
қызметтегі қалпы, адами болмы-
сы туралы естеліктерден үзінді 
келтірді. Оның бірі  –  басылымның 
редакторы болған Нұрділдә Уә-
лиев  тің естелігі. «Газет күн са йын  
шығатын болғандықтан ол жыл дары 
редактордың жұмысы өте ауыр бола-
тын. Былайынша күндері кешкі сағат 
9-10-ға дейін жұмыс істейтін, ал, 
облыстағыны санамағанда Мәскеуде, 
Алматыда үлкен жиындар жүріп 
жатқанда қашан сол жақтан хабар 
болғанша редактор жұмыс орнында 

болып, телетайп хабарын күтетін. 
Ондай күндері газет 8-12 бет болып 
шығады. Терілген әріптер баспаха-
на үстеліне сыймай сапырылысып, 
беттердің алмасып кетіп жататын 
жағдайлары да кездесетін. Осылай-
ша таң ата үйіне қайтатын редактор 
таңертең жұмыс орнында отыруы 
тиіс еді» деген жазбадан редактор 
жауапкершілігінің қаншалықты 
күрделі екенін бағамдауға болады.

Ал Қазақстанның Құр метті 
журналисі Өтеген Жаппар ханның 
естелігінде: «...Әбенов жыл бойы 
атақты күрішші Ыбырай Жақаевтың 
күнделігін жариялап, азамат 
диқанның асыл қасиеттері оқырман 
қауымды тамсандырды. Кейін ол 
көркем шығармаға желі болып, 
күрішші даңқы аспандай түсті. 
Екінші Ыбырайдың шәкірті Закира 
Ержанованың жұлдызының жануы-
на Қалекеңнің әлденеше рет қалам 
тартуы, ауданнан басталған мақтау-
мадақтың республика, одақ қа асуы 
қазақ қызының бағын жандырды» 
делінген. 

– Бұл баспасөздің еңбек адамда-
рына рухани демеу ғана емес, оның 
өмір жолына тікелей әсер ете ала-
тын ықпалын байқатады. Әрине, он-
дай мақалаларды Қалқабай Әбенов 
секілді жеріне жеткізіп жаза білу 
өнері де басты орында тұрады, – деді 
облыс әкімінің орынбасары. 

Баяндамасының қоры тын-
дысында Н.Сақтағанов үш жыл-
дан бері «Сыр медиа» ЖШС және 
Қазақстан Журналистер одағының 
облыстық филиалы, Қ.Әбенов 
атындағы «Сыр журналистикасы» 
қоғамдық қоры ұйымдастырып келе 
жатқан шығармашылық байқау тура-
лы айтты. 

– Алдымен «Сыр бойы» газе-
тінің 90 жылдығына, былтыр ел 
тәуел сізді гінің 30 жылдығына 
арналған байқаулар жас журна-
листер арасында өтті. Комиссия 
байқау ережесіне сай туындылар-
ды іріктеп, жеңімпаздар бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. 
Биыл басылымның байырғы редак-
торының 100 жылдығына орай ба-
спа және электронды БАҚ өкілдері, 
сондай-ақ тәуелсіз қаламгерлер 
арасында «Туған жер – тұғырым» 
атты байқау жарияланды. Бұл 
байқаулар Қалқабай Әбеновтің 
кәсіби жолын, адами болмысын үлгі 
тұтқан қаламгерлерді қолдау, со-
нымен бірге тұлғаның елге жасаған 
қызметін дәріптеу мақсатында 
ұйымдастырылған. Кейінгілер өзінің 
алдындағы жақ сы-жайсаңдардың 
бейнесін тану арқылы өз бейнесін 
жасайды. Бұл бағытта ұлағат иесі 
Қалқабай Әбенов ұрпақ тәрбиесі 
үшін, өмір өне гесі үшін шырағдандай 
сәулелі бейне болуға әбден лайық, – 
деп қорытындылады өз сөзін облыс 
әкімінің орынбасары. 

Редактордың 
қоғамдағы орны
Конференцияда «Жур на лис   тік 

шеберлік және дәстүр сабақ тастығы» 
тақырыбында баяндама жасаған 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің профессоры, фило-
логия ғылым дары ның кандидаты 
Ғабит Тұяқ  баев басылымның бас 
редакторына жүктелген негізгі 
міндеттерге тоқталды. 

– Өзі басқарып отырған 
басылымның ақпараттық саяса-
тын анықтап, қоғамның, ең басты-
сы оқырманның сұранысы мен 
қажеттілігіне сәйкес ақпаратпен 
қамтамасыз ететін ұжым қалып-
тастыру, заманның тыныс-тір-
ші лігін тап басатын тамыршы-
сындай, кезеңнің кескін-келбетін 
шынайы бейнелейтін суреткер-
дей шығармашылық ұжымды 
басқару  ұйымдастырушылық, бас -
қарушылық қабілетпен қатар шы-

ғармашылық адамның ішкі жан 
дүниесін түсіне алатындай қасиетті 
де керек ететіні сөзсіз, – деді ғалым.  

Бұқаралық ақпарат құрал-
дарындағы әр мақала, тіптен әр 
сөйлем кеңестік қатал цензурадан 
өтетін Қалқабай Әбенов басқарған 
жылдар «Ленин жолы» газетінің 
өркендеу кезеңі болды. Осы жылда-
ры газет редакциясы тек журналистік 
шеберлікті шыңдау шеберханасы 
ғана емес, сөз өнерінің қыры мен 
сырын үйрететін суреткерлік мектеп 
те еді. Ғ.Тұяқбаев оған журналистік 
қызмет пен сөз өнерінің тізгінін 
тең ұстай жүріп қазаққа танылған 
А.Сәдібекұлы, Қ.Сүйеніш, Р.Бек-
бергенова, Ж.Түменбаев, Ә.Рахым-
бекұлы сияқты ақын-жазу шы лар-
дың осы ортадан шық қанын дәлел 
ретінде келтірді. 

– Ұлттың, мемлекеттің, тіп-
тен аймақтың медиаобразын қа-
лып тастыруда бұқаралық ақ па рат 
құралдарының орны ерекше. Әсіресе, 
қазіргідей геосаяси жағдай ушығып, 
ақпараттық соғыс алға шығып тұрған 
уақытта мерзімді басылымдарға, 
журналис терге ар тылар жүк те жеңіл 
болмасы анық. Соның ең бастысы – 
елі міздегі, аймақтағы жаңалық пен 
жақсылықтың насихатшысы бола 
жүріп, елге қызмет жасау. Осы рет-
те аға буын өкілдерінің дәстүрін 
жалғап келе жатқан аймақтағы аға 
басылым «Сыр бойы» газетінің ерен 
еңбегін де атап өткеніміз жөн, – деді 
профессор. 

«Сыр медиа» ЖШС бас ди-
ректоры, Қазақстан Журнали-
стер одағының облыстық филиал 
төрағасы Аманжол Оңғарбаев «Га-
зет редакторлары және олардың 
қоғамдағы орны» тақырыбындағы 
баяндамасында газет шығару ісінің 
кешегісі мен бүгініне тоқталды. 
Бұрын газеттің таза қол еңбегімен, 
адам айтса нанғысыз орасан зор бей-
нетпен жарыққа шығуы материалдық 
қиындық деп саналса, бүгін газетті 
еркімен оқитын оқырманның 
жоқтығы журна лис терді моральдік 
қиын дықтармен бетпе-бет келтіріп 
отыр.

– Әйтсе де, уақытқа ілесу қай 
кезеңде де тілші деген қауымның 
басты ұстанымы болғандықтан, 
смартфон арқылы жаңалық оқудың 
тиімділігін ескеріп, бүгінде барлық 
аудандық, қалалық, облыстық – 
барлық басылымдардың сәт сайын 
ақпараты жаңаланып отыратын сай-
тын жасап, оған қосымша газеттің 
электронды нұсқасын оқуды ұсынып 
отыр.

Осындай дәстүрлі журналистика 
мен заманауи медианың тоғысында 
арғы-бергі тарихымызды түгендеп, 
газет арқылы бүтін бір мемлекеттің 
идеологиясын қалыптастырған ке-
шегі арда ағалардың алдындағы 
парыздың бір өтеуіндей «Сыр 
журналистикасының тарихы»  деген 
бестомдықты жарыққа шығар ғаны-
мызға да көп бола қойған жоқ, – деді 
Аманжол Сақыпұлы.

Тарихтағы 
тың деректер
Серіктестік басшысы тоқ-

сан жылдан астам шежірені 
сырсандығында сақтаған ата ба-
сылым – «Сыр бойы» газе тінің та-
рихына тоқталып, оның алғашқы 
шығарушылары мен редакторла-
рына қатысты екіұдай пікірлер мен 
сауалдар өткеннің көмбесін ақтаруға 
негіз болғанын айтты. 

Басылымның тарихында 1963-
1973 жылдары газет редакторының 
орынбасары (1985-1991 жылдары 
редактор) болған Нұрділдә Уәлиұлы 
қазақ басылымдарының тарихын 
зерттеу барысында «Сыр бойының» 
бірінші нөмірін тауып, ғылыми 
негізде дәлелдегені жазылған. 
Нұрділдә Уәлиұлының бұл табы-

сы, шын мәнінде, өзінің шығу та-
рихын облыс құрылған 1938 жыл-
мен байланыстырған басылымның 
ғұмырын ұзартып берді. Мұны 
«Ленин жолының» 1967 жылғы 
№212 нөмірінде «Облыстық партия 
комитеті осы тарихи материалдар 
негізінде облыстық газеттің шыққан 
күнін «Сыр бойы» газеті шыққан 
күн – 1929 жылғы 1 июльден бастап 
санауға қаулы алып, тарихи дәлдікті 
қалпына келтірді» деп көрсетті.

– Осы жерден тағы бір тари-
хи шегініс жасап, газет тарихына 
қатысты мынадай деректерді де айта 
кеткіміз келеді. 1920 жылы зерттеуші 
ғалымдар қазақ баспасөзінің бұлағы 
деп бағалайтын «Ақ жол» газеті 
жарық көрді. Түркістан Советтік 
социалистік республикасының газеті 
ретінде өмірге келген «Ақ жол» 1925 
жылы Шымкент губерниясының тілі 
ре тінде ақырғы тынысын алды. Әрі 
қарай сол жылдары біріктірілген 
Жамбыл, Шымкент, Қызылорда өл-
келік комитетінің ортақ баспасөзі 
ретінде «Оңтүстік Қазақстан» газеті 
деп аталды. Кейін осы өлкелік коми-
тет тарап, өз алдына облыс болғанда 
әр аймақтың газеті жеке-жеке шыға 
бастады. Осы тарихи қисынмен 
«Сыр бойы» газеті бастауын «Ақ 
жолдан» алғанда оның тарихы жүз 
жылдан әріге асады екен, – деді 
А.Оңғарбаев. 

Одан әрі баяндамашы «Сыр 
бойы» газетінің алғашқы редакто-
ры жөніндегі пікір қайшылығына, 
Жиенғали Тілепбергенов пен 
Батырғали Калюковке қатысты ар-
хив деректеріне тоқталды. Сонымен 
деректер не дейді?  1929 жылдың 4 
маусымы күнгі бюрода округтік ко-
митет органы ретінде қазақ тілінде 
газет шығару мәселесі қаралып, 
ол бойынша Калюков жолдас (фа-
милияда архив құжаттарының ор-
фографиясы сақталды) баяндама 
жасаған. Қабылданған 6 пункттен 
тұратын қаулыда «Округтік коми-
тетке аптасына 2 мәрте шығатын 
газет қажеттілігі ескерілсін. Газет 
20 маусымда шығарылсын. Газеттің 
жауапты редакторы болып Калю-
ков бекітілсін» деген пункттер бар. 
Құжаттарда Батырғали Калюковтің 
орыс тілді «Ленинский путь» 
газетінің жауапты редакторлығын 
қоса атқарғаны да қатталған. 

– Осы негізде біз «Сыр 
бойының» алғашқы саны әрі оның 

редакторы жөнінде сұрау салдық. 
Қазақ басылымының түп тарихы 
туралы өңір тұрмақ, тұтас қазақ 
жерінен тұшымды дерек таппадық. 
Ақтөбе облыстық архивіне 
Жиенғали Тілепбергенов (Ақтөбе 
облысында дүниеге келген) туралы 
жолдаған хатымызға «нақты дерек-
тер жоқ» деген жауап келді. Ақыр-
соңы іздегеніміз, яғни «Сыр бойы» 
газетінің бірінші нөмірі Ресейдің 
мемлекеттік кітапханасынан табыл-
ды. Онда жауапты редактор ретінде 
Калюковтың аты көрсетілгені тайға 
таңба басқандай алдымыздан шықты. 
Бір қызығы, газеттің алғашқы 
4-нөмірінде жауапты редактордың 
орынбасары деп М.Гатауллин есімі 
көрсетілсе, 11-нөмірінде Г.Сағатов, 
26-нөмірінде жауапты редактордың 
орынбасары деп Ж.Тілепбергеновтің 
есімі берілген. Сонымен «Сыр бойы» 
газетінің алғашқы редакторы «Ка-
люков» деген біздіңше «Халықов» 
деп нақтыланды, – деді А.Оңғарбаев.  

Серіктестік басшысы газеттің 
4-нөміріне жауапты редактордың 
орынбасары деп қол қойған Мансұр 
Ғатауллин жайында тың деректер 
келтірді. Ол – елді жайлаған алапат 
ашаршылық жайын баяндап әйгілі 
«Бесеудің хатын» жазғандардың бірі. 
М.Ғатауллиннің «Сыр бойы» басы-
лымында қолтаңбасы қалғаны жай-
лы дерек «Сыр журналистикасының 
тарихы» атты бестомдық еңбек 
жазылып жатқанда белгілі болды. 
«Бесеудің хатына» қол қойғандардың 

арасынан Ғатауллиннің ғана ату жа-
засына кесілгеніне қарағанда, ол 
бар кінәні өз мойнына алған болу 
керек. Оған «Бұлардың еш жазығы 
жоқ. Мен – жаумын. Менi соттаңдар, 
жалғыз өзiмдi. Бiрақ мен де халық 
жауы емеспiн, мен – өз халқымның 
жауының жауымын» деп айтқан 
соңғы сөзі дәлел.  

– Қазақ руханиятының көгінде 
жұлдыздай жарқыраған қаламгер-
қайраткерлердің ізін Шерхан 
Мұртаза, Әбіш Кекілбаевтар жал-
ғады.

1991 жылғы 19 тамыздағы 
Мәскеудегі оқиғаға байланысты 
Одақтағы бар баспасөз әліптің ар-
тын бағып, бұғып отырғанда «Бұл 
– мемлекеттік төңкеріс» деп жарияға 
жар салып газет бетінде бас мақала 
жариялаған, өткен жылы күллі қазақ 
интелегенциясы «Халық қаһарманы» 
атығына ұсынған Нұрмахан Ораз-
бек ағамыздың да осы елдің тумасы 
екендігіне ішің жылиды. Бұл ретте  
Сыр өңірінде білім алып, осы өлкеде 
қызмет істеген Қалқабай Әбенов, 
Нұрділдә Уәлиев, Әскербек Рахым-
беков, Жақсылық Рахматулла тек 
жақсы редактор ғана болған жоқ. 
Олар қоғамның көшбасшысы ретінде 
танылды. Бір ғана мысал, 25 жылға 
жуық газет ісін басқарып, қазақтың 
Қалқабайы атанған сырбойылық 
қайраткердің өнегелі жолы бүгінгі 
буынға тағылым мен тәрбие деп 
есептейміз, – деді баяндамашы.  

Сөзінің қорытындысында 
Аман жол Сақыпұлы «Алдыңғы 
толқынның қалам мен сөзді 
қадір тұтқан қасиетін бүгін біз 
қаншалықты сезіне алып жүрміз?» 
деген сауал тө ңіре гінде ойларын 
айтты. Бұқаралық ақпарат құрал-
дары ның күн өткен сайын тары-
лып бара жатқан тыныс-тіршілігі, 
медиакеңістіктегі мәселелер кейінгі 
кезде жиі айтылып жүр. Оның 
ең басында әлеуметтік мәртебесі 
айқындалмаған журналистердің 
жағдайы мен баспасөзге жазылу 
мәселесі тұр. Екіншісінің өзекті 
бол ғаны соншалық, аймақтық басы-
лымдардың тағдыр-талайы қыл 
үстінде деуге болады. 

– Ақпараттық идеологиялық 
майданда қандай да бір қаржы 
көлемінен биік тұратын маңызды 
нәрселер бар. Ұлт мүддесі үшін 
жұмылдырылған істе көзге 
көрінбейтін нәзік иірімдер бола-

ды. Соның бір көрінісін кешегі 
қасіретті қаңтар оқиғаларын 
ақпараттандыруда дәстүрлі бұ қа-
ралық ақпарат құралдарының ора-
сан күшке ие болғанынан-ақ айқын 
аңғарамыз. Әп-сәтте әлеуметтік 
желіде желдей есетін дақпырттың 
ақ-қарасын ажыратуда да мем-
лекеттік ақпарат құралдарының 
рөлі орасан зор. Көрнекті ағартушы 
Міржақып Дулатов айтқандай, 
«Қай жұрттың баспасөзі күшті бол-
са, өзі де күшті». Баспасөзді және 
оны дамыту ісіне орасан зор үлес 
қосқан тау тұлға қайраткерлерімізді 
құрметтеу келер ұрпаққа көрсететін 
үлгі-өнеге деп есептейміз, – деді 
«Сыр медиа» ЖШС бас директоры. 

Кәсіби және адами 
қасиеттер тоғысы
Қ.Әбенов музейде болған 

жылдар туралы облыстық тари-
хи өлкетану музейі қор бөлімінің 
меңгерушісі Аманкүл Нұржанова 
баяндады. Сол жылдары облыстық 
музейге қосалқы ғимарат салы-
нып, қызметкерлерге арналған 
жұ мыс кабинеттері жасақталды. 
Экспозиция залдары ұлғайып, 
жәдігерлер саны көбейген. Му-
зей қызметкерлерінің ауыл-
ауылға сапарлап, көненің көзіндей 
ескі мұраларды жинауы, қорды 
толықтыру жұмысы жолға қойылды. 
Сондай-ақ басшы музей ісіне бай-
ланысты республикалық конфе-
ренциялар, басқа да іс-шараларға 
өз қызметкерлерінің қатысуын, 
тәжірибе алмасуын қамтамасыз етті. 

А.Нұржанова Қ.Әбеновтің 
іскерлігімен қоса адами қасиет-
тері туралы да есте лік айтты. 
Басшының ұжым мүшелерінің 
бірлігі, қолайлы ахуал мен жайлы 
орта қалыптастырудағы еңбегіне 
тоқталды.      

Қазақ стан ның Құрметті журна-
лисі Қайырбек Мырзахметұлы өз 
есте лігінде Қ.Әбеновпен 50-жыл -
дардан, Шиелі аудандық газе тінде 
қызмет атқарған кезден бері қарай 
әріптес болғанын айтты. 

– Қалекеңнің газеттің қым-қуыт 
тірлігін ұзақ жыл басқаруын оның 
кәсіби, адами қасиеттерімен байла-
ныстырамын. Ол баспа ісінің мың 
сан тетігін қиюластырушы конструк-
тор, өз саласында жаңа әдіс-тәсілдер 
тапқан өнертапқыш, билік пен 
оқырман арасын байланыстырған 
дипломат, атақ-дәрежесі жоқ ғылым 
докторы еді, – деді Қ.Әбеновтің 
көзін көрген қарт журналист. Со-
нымен қатар қайраткер-қаламгерге 
бір мектептің атын беру туралы 
ұсынысын жеткізді. Ұсыныс іс-
шараға қатысушылар қолдауына ие 
болды.   

Басқосуда мемлекет және қоғам 
қайраткері Шахизат Төребаев сөз 
алып, қаламгер туралы естелік айт-
ты.  Конференцияны облыстық 
мәслихат хатшысы Наурыз-
бай Байқадамов қорытындылап, 
ғылыми-танымдық конференция ая-
сында ғасырға жуық тарихы бар ата 
басылымды жиырма жылға жуық 
басқарған Қалқабай Әбеновтің 
қаламгерлік қыры, ұйымдастыру 
шеберлігі жайында өнегелі, тағы-
лымды әңгіме болғанын айтты.

Қалқабай қаламының 
мұрагерлері
Жазушы-қаламгер Қал қабай 

Әбенов атындағы шығар машылық 
байқау бұған дейін екі рет жас жур-
налистер арасында жарияланған еді. 

Биыл белгілі қаламгердің 100 
жылдығына орай «Сыр журнали-
стикасы» қоғамдық қоры мен «Сыр 
медиа» ЖШС ұйымдастырған «Ту-
ған жер – тұғырым» атты шығар-
машылық байқауда қаты сушы-
лардың жасына шек қойылған жоқ.

Осыған орай арнайы қазылар 
алқасы редакцияға түскен отызға 
жуық шығармаларды сараптан 
өткізді.

Қатысушылардан келіп түскен 
екі тілдегі мақала, әңгіме, очерк, 
өлең, арнайы репортаж жанрындағы 
шығармаларға қойылған – 
мазмұнның ашылуы, тіл мен стиль 
ұғынықтылығы, ұлттық салт-
дәстүрдің көрініс табуы, туған жер 
құндылығы секілді талаптардан 
шыққан Дүйсенбек Аяшұлының 
«Табалдырығыңа табын» атты 
әңгімесі «Үздік баспасөз матери-
алы» аталымы бойынша І орын 
жүлдесіне лайық болды. 

Осы аталым бойынша Нұрбай 
Жүсіптің «Сағыныш» атты но-
велласы ІІ орын, орыс тілінде 
жазылған Жанна Сраждинқызының 
«Степь, я твой сын» очеркі ІІІ орын 
сыйлығына ие болды.

Ал, «Үздік телехабар» аталымы 
бойынша Бекзат Нұрғалиұлының 
«Біздің ауыл» телехабары жүлдегер 
атанды.

Жеңімпаздарды бағалы заттар-
мен және дипломмен «Сыр медиа» 
ЖШС директоры, ҚР Журналис-
тер одағы облыстық филиалының 
төрағасы Аманжол Оңғарбаев мара-
паттады.

Байқауға  қатысушыларға 
Қ.Әбе новтің ұрпақтары демеушілік 
жасады.

Қайраткер-қаламгердің рухына 
бағышталып ас берілді.

ҚАЛАМ МЕН СӨЗДІ 
ҚАДІР ТҰТҚАН

Sb
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы»
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Енді автордың өмірінен қыс 
қаша мәлімет. Ол 1921 жы лы 
Атырау (бұрынғы Гу рьев) об
лысының Махамбет (бұрынғы 
Бақ сай) ауданына қарасты Тал 
қайраң ауылында дүниеге кел
ген. Бақсай ау дан дық партия 
ко митетінде жұ  мыста жүргенде 
әскерге ша  қырылып, училищеге 
оқу ға жіберіледі. 1941 жылы 
Қы  зыл Армия қатарына алы
нып, 15 қыркүйекте Украина  
дағы Лоховица қала сы ның 
ма  ңындағы ұрыста ауыр жара 
ланып, неміс фашисте рінің қо
лына түседі. Бірнеше ай бойы 
лагерь азабын тартып, Түр
кістан Ұлттық комитетіне жұ
мысқа тұрады. Соғыс жыл
да рында Вермахтың Жоға ры 
бас командованиесі Түр кіс тан 
насихат бөлімінің әс кери фо
тотілшісі болып шы ғар ма  шы
лықпен айналысқан. Оның  
«Бұл   бұлдың үні», «Ана ның 
қам   қорлығын ұмытпа», «Жа
уын  гердің күнде лік дәп тері нен 
үзінді», «Жараланған жү рек», 
«Де малыста» атты қадауқа
дау әңгімелері үш тілде жа
рық көреді. Аталған әңгі  ме лер 
не міс армия бас шылы  ғының 
тапсырысы бо йын ша жазыл
ғанмен, оларда Кеңес үкіметіне 
қарсы бірдебір сөз жоқ. Әң
гімелерінің бар лығы Отанға, 
туған жерге деген сағы ныш ле
бімен ерек шеленеді. 

1945 жылы легионерлердің 
қашуын ұйымдастырды де ген 
күдікпен Ғ.Бейісов үш жол
дасымен бірге ату жазасына 
кесіледі. Дәл осы кезде Кеңес 
армиясының қарқынды шаб
уылынан немістер шапшаң 
ше гінуде еді. Үкім орындалар 
түн де түрме күзетшілері қашып 
кетіп, бұлар аман қалады. Не
міс түрмесінен босаған соң өз 
еріктерімен Қызыл Армия қа
тарына қабылданады. 1946 жы
лы әскер қатарынан босап ел
ге оралған Ғ.Бейісов РСФСР 
Қылмыстық кодексінің 581б 
бабына сәйкес «халық жауы» 
ретінде он жылға сотталып, 
Сібір, Карлаг, Степлагта то
зақ өмірді бастан кешеді. Осы 
жылдары төменде атта ры ата
латын жерлес аға лары мызбен 
лагерьдің қиын шылы ғын бірге 
көреді. 

Екіншіден кітапта жерлес
теріміз Мұстафа Шоқай, Мәжит 
Айтбаев, Шеген Қодаманов, 
Үсен Қошалақов жайлы көпке 
мәлім емес материалдар кел
тірілген. Алғашқы екеуі жай лы 
көптеген дүние баспа бет  терінде 
жарияланғанын  есеп  теп,  соң
ғы екі ағамыз жай лы, олардың 
жазықсыз жапа көрген тағды
рына тоқталуды мақсат еттік.

Сәл шегініс. 1941 жылы қа
раша айына қарай неміс ла
ге ріндегі тұтқындар саны 3,6 
миллионға жетті. Орыс ге не 
ралдарының соғысқа да йын 
еместігі, т.б. жағдайлар есеп 
телмей, 1941 жылы И.В.Сталин 
«бізде тұтқын жоқ, тұт қынға 
түскендер – халық жау ла ры» 
деген мазмұнда бұй рық бер
ді. Ал шын мәнінде тұт қын
ға түскендердің біра зы Ота
нын сатқан жоқ. Тұт қын нан 
қа шып шығып, со ғысқа қа тыс 
қандардың өзі сот талып түр
меге жабылды. Бұл – соғыс 
та рихының дұрыс ше ші мін 
таппаған ақтаңдақ бет тері. «Түр
кістан легионы», «Түр кістан 
ұлттық комитеті», «Түр кістан 
ұлттық кеңесі» ұйым дарына 
мүше болғандар РСФСР Қыл
мыстық Кодексінің 58бабымен 
жазаланды. Біз айтып отыр
ған жерлес аға ларымыз Ш.Қо
даманов пен Ү.Қошалақов әді
летсіздіктің құрбандары болып, 
осы бапқа ілінді. 

Енді Ш.Қодаманов ағамыз
дың өмірінен мәлі мет бере 
ке тейік. Шеген Жармұ ха мед 
ұлы Қодаманов Гурьев об ко 
мының хатшылығынан Ал  ма
тыға шақырылып, 19341937 
жылдары Алма ты облысы, Қа
ратал ауданы пар тия ұйымының 
1хатшы лығынан рес публика 
азықтүлік жө ніндегі халық 
комис сары ның орынбасары 
жә не қант тресінің басшысы 
қыз  метіне ауыстырылады. Бұл 
кезде Мирзоян республика бас

шысы еді. Адамдарды бірбіріне 
жау етіп қызыл жаға лылар мен 
үндеместердің «қа ра тізіміне» 
жансыздардың ақ пары бойынша 
ілінгенін Ш.Қо да манов  білген 
жоқ. 

Бірнеше аудан басшысымен 
бірге 1938 жылы 23 наурыздан 
бастап Кеңес өкіметінің дұш
пандары деген желеумен жа
уапқа тартылады. РСФСР 
Қыл мыстық Кодексі 58ба бы 
2,7,11тармақтарымен айып та
лып, 20 жыл бас бостан ды  ғынан 
айыру жазасына ке  сіледі. Үш 
жыл жетпіс бір күнге созылған 
азапты тергеуге 1941 жылы 
28 тамызда нүкте қойылып, 
Ш.Қодаманов үш серігімен 5 
жылға сотта ла ды. Сөйтіп Ре
сейдің Сверд лов облысындағы 
саяси тұт қындарға арналған ла
герьге айдалды. Өмірлік жары 
Қатша анамыз осы кезде қос 
ұлы Тельман мен Эрнестті, қы
зы Жәмиланы нағашыларына 
жі береді. Шеген аға мен бір 
топ серіктері Бас қолбасшыға 
арыз жазып соғысқа жіберуді 
өтінгенмен, саяси көзқарастағы 
тұтқындар айып батальонына 
алынбайтыны жайлы жауап 
келеді. Жеңістің құрметіне бір 
топ саяси тұтқынға ке ші рім 
жа рияланып, жазасын мер зі мі
нен бұрын өтеп, Шиеліге аман 
оралады. 

Тергеуі бар, түрмесі бар 
азапты 7 жылды бастан ке шірген 
Шеген ағаға Қызы лорда облысы 
мен Шиелі ау данының НКВД 
мен КГБ өкілдері бұрынғы 
сотталған саяси тұтқын ретінде 
сенім сіздікпен қарап, 1949 жы
лы оған қисынсыз айып тағып, 
екінші рет сотталады. Бұл жо
лы жазасын Ресейде емес өз 
еліміздегі Степлаг пен Карлагта 
өтеп, алты жыл бойы түрменің 
быламық бот қасының дәмін 
татады. Екінші сотталғанда Ше
ген мен Ғайпен аға танысады. 

Сібірдің түрмелерінде 
отырған 23 легионер Жезқаз
ғандағы «Казмедстрой» құ
рылыс тре сіне жұмысқа са
лынып, сон дағы дала лагерінің 
азабын тартқандардың ішінде 
1937 жылдан Колыма лагерінде 
отырған, жасы 50ден асқан, 
мерзімі бітсе де түрмеден бо
сатпаған, жерлесіміз Шеген 
Қодаманов та болады. Вер
мах тың Жоғарғы бас коман
дованиесі Түркіс тан на сихат 
бөлімінің әскери фо то тілшісі, 
неміс түрмесінен қа шып шығып, 
Қызыл Ар мия қатарында 
соғысқа қаты сып, 1946 жылы 
«халық жауы» ретінде 10 жылға 
сотта лып, Сібір лагерьлерінің 
аза бын тартқан Ғ.Бейісовпен 
танысады. Лагерьдегі бал
ти калықтар, кав каздықтар, 
ресей ліктер жасырын ұйым 
құрып бунт жасамақшы болып 
жатқанда, Ш.Қодаманов қа
зақ жігіттерін үгіттеп оларға 
қосылмауға шақырып, ты ныш
тандырып бір апаттан алып 
қалады. 

Бір күні Шеген ағай мы
нандай бір әңгіме айтты деп еске 
алады Ғ.Бейісов: 

– 1937 жылы жаздың шуақты 
күндерінің бірінде Алматыда 
ОКның кезекті бюросы өтті. 
Бю роға сол кездегі Қазақстан 
басшылары Мирзоян, Исаев, 
Құлымбетов қатысты. Ішінде 
мен де болдым. Бюро аяқтала 
бергенде Қазақстанның бас 
прокуроры Сүлеймен Есқа
раев «менің кезектен тыс 
мәлімдемем бар» деп қолын 
көтерді. Жиналысты басқарып 
отырған Мирзоянның рұқса
тын күтпестен сөйлей жө
нелді. Негізі сөзін Мирзоян 
мен Исаевқа арнап былай 
деді: «бірге жүрген жолдас
тарымызды алып кетіп, қай тып 
оралмай, жоғалып кетіп жатыр. 
Обком хатшылары, министрлер, 
жауапты қызмет керлер бүгін 
түнде алып ке тетін болар деп 
ұйықтамай күтіп отыратын 
болды. Мен республиканың 
бас прокуро рымын. Ұсталатын 
кісіге ор дерге қол қоюым керек. 
Кімді ұстап жатқанын, қайда 
әкетіп жатқанын білген емес
пін, біл меймін. Ондай про курор 
республикаға керек пе, бұл 
нәубеттің тоқталатын күні бола 

ма? Осылай қой құрлы маңырай 
алмай кете бере ме? Мұны 
Сталинге айтып тоқтата алатын 
сіз екеуіңіз деп орнынан тұрып 
жүре берді. Тұтқадан ұстап 
тұрып, артына бұрылып бір сәт 
қарап алды да, есікті сыртынан 
жапты. Отырғандардың бәрі 
де іштей қоштасып тұрғанын 
түсінді, ертеңіне С.Есқараев 
жұмысқа шықпай қалды. Менің 
көп араласқан жан жолдасым 
еді. Іштей «Сүлейменай, не 
істегенің, ендігі күнің не бо
лар?» деп, сөйлеуге тілім кел мей 
отырып қалыппын, – деді.

Шеген аға әңгімесін аяқ
тағанда Ғайпен аға: 

– Мұның түбі не болар, 
немен тынар? Бұған бір тоқтау 
болатын күн болар ма екен? – 
деп сұрақ қояды. 

Сонда: 
– Арқан қанша ұзын бол

ғанмен оның бір  шеті болмай 
ма? Мұның да шетін күте бер, – 
деп жауап беріпті.

Иә, азапты жылдардан кейін 
Шеген ағаның тұжырымы 
шын дыққа айналды. Сталин
дік жүйенің бұғауы бытшыт 
болып үзілген жы лы ол та
бандылығы мен мықты лы ғы
ның арқасында жалыны бет 
шарпитын тозақ отынан екінші 
рет құтылып, елге аманесен 
оралады. Бұған дейінгі өзіне 
жабылған жаладан толықтай 
ақталды. Республиканың сол 
тұстағы басшылығы саяси қу
ғынсүргінге дейінгі өмірлік 
және іскерлік бай тәжірибесін 
ескере отырып, оған Алматы 
қант заводы директоры лауа
зымын ұсынды. Шеген ағай 
болса жасының тоқтасқанын 
желеу етіп, бұл ұсыныстан бас 
тартады. Бір жағынан Алматы 
абақтысындағы басынан ке
шірген ауыртпалығы да жан 
дүниесін қинайды, күйзелтеді. 
Осы себепті ендігі қалған өмі рін 
туған жерінде өткізуді қалайды. 

Басшылық қызметте, пар
тияға мінсіз қызмет атқарып 
ысылған, шарболаттай шың
далған Шеген ағай 19551963 
жылдар аралығында Ши елі 
ауданының «Төңкеріс» кол
хозында еңбек етті. Ал ғаш
қы лардың бірі болып та
быс  ты сала – құс фермасын 
ұйым  дастырады. Сыр маржаны 
– күріш өсірді. Колхоз эко
номи касын өркендетуге лайық
ты үлесін қосты. Жасы жетіп, 
зейнеткерлікке шықса да, үйде 
қол қусырып қарап отырмай 
қоғамдық жұмыстың бел 
ортасында жүрді. 1974 жылы 
өмірден озды. Өмірдің тәттісі 
мен ащысын теңдей отырып 
көрген Шеген аға мен жұбайы 
Қатша апайдың кіндігінен төрт 
ұл мен үш қыз тарайды. Олар 
– Тельман мен Эрнест, Лазарь, 
Бақытжан, қыздары – Жәмила, 
Сәлима, Шәрипа. Бақытжан ке
зінде Арал ауданының әкі мі 
қызметін атқарды. Қазір зей
нетте. Бүгінде бұрынғы Төң
керіс ауылы қайтпас қайсар
лы ғының арқасында қызыл 
им перияның қандыбалақ қо лы
мен орнатқан тозақ отынан екі 
рет аман оралған азамат Ше ген 
Қо дамановтың есімімен ата
лады. 

1947 жылы көкектің 8 жұл
дызында Алматы түрме сінде 
жатқан Түркістан ко ми тетінің 
49 қызметкеріне «Түркво» әске
ри округінің три буналы 10 күн 
ашық сот процесін жүргізіп, 
оның он бірін ату жазасына 
кесуге үкім шы ғарады. Сол 
тізімге екін ші болып жерлес 
ағамыз Ү.Қо шалақов ілінеді. Ке
йін ату жа засы 25 жылға ауыс 
ты рылды. Сөйтіп ол Жез қаз
ғандағы Степ лагерьге айда лады. 
Ла герь де өткен ауыр күндердің 
бірінде Артур Қалдыбаев екеуі 
демалыс күні Ш.Қодаманов 
пен Ғ.Бейісовке келеді. Өт
кен күндерін еске алып, бі раз 
уақыт әңгіме құрады. Ү.Қо ша
лақов ағамыз «Туркво» әскери 
трибунасы жайлы ойын былай 
өрбіткен екен: 

– Сот Кеңестің өмір бойы 
халықтан жасырып келе жатқан 
құпиясын айнадай ашып берді. 
Түркістан қозғалысы, оның кө
семі Мұстафа бек Шоқай құпия 

болудан қалды. Бұл ашылуды 
Кеңес өзі білген емес. Білсе 
ашық процесс жа самас еді. Мен 
бұл процесті жеңіліс емес, жеңіс 
деп тү сінемін. Біз жеңдік, бұдан 
былай Түркістан ұлттық күресі 
құпиялықтан әлем аренасына 
шықты деп есептеймін. Сіздер 
білу үшін 49дың кімдер екенін 
таныстырып кетейін. 49дың 
ішінде комитетшіктер болды. 
Қалғандары – көшеден ұстап 
әкелген сияқты, ешуақытта ко
митетте болмағандар. Тіп ті 
сая саттан хабарсыз, жай ле гио
нерлер. Көшеден ұстап әкеліп 
49ға толтыруды мақ сат етіп, 
тергеушілер Түркіс танның құ
пиясын таптық деп үкіметті 
алдады. Көсеміміз Мұстафа бек 
Шоқай өз кү ресін бізге эстафета 
ретінде тапсырып кеткен. Біздер 
де жаман орындаған жоқпыз, 
кө семіміздің еңбегін ақтадым 
дегім келеді. Мен сол эста фе
таны кейінгі жастардың басы, 
басшысы саған тапсырып ке
тем. (Ғ.Бейісовке) Сол үшін 
миыңа білгенімді құя берем. 
Сен кімге тапсырасың, оны 
өзің білесің, Неге саған ай тып 
кетемін, оны түсінуге тиіс 
тісің. Менің срогімнің бі туіне 
23 жыл бар. Оған дейін бола
мын ба, болмаймын ба? Ал сен 
жассың, оның үстіне сро гің
нің жартысына жуығын оты
рып тастадың. Бостандыққа 
шығатын мүм кіндігің бар. Сол 
уақытта сендер сияқтылар Мұс 
тафа бектің эста фетасын жалғас
тыратын боласыңдар, – деп сөзін 
аяқтады. 

Төртеудің лагердегі жан 
тебірентетін сырласу уақыты 
аяқталуға жақындағанда, Ғ.Бе
йісов Түркістан комитетінің 
ақы ны Қази Қазыбековтің ұзақ 
өле ңінің төмендегі үзіндісін 
оқып береді.

– Мен өлсем, құрбыларым 
молама кеп,

Күрескен жауыменен 
өжет жан деп.

Гүл егіп топырағыма 
жасын төгер,

Көксеген бостандығын 
шері үдеп.

Жоқ, сүймес күннің 
нұрын көлеңкелер,

Досым да мазақ қылып 
отқа итерер.

Төзімсіз жасықсың деп 
туған халқым,

Бейнемнен өлсемдағы 
жиіркенер.

Қой ажал, қорқытпассың 
төнгенменен,

Қойныма қорқыныш боп 
енгенменен.

Күн туса азат етер 
туған елді,

Жалғызақ соны ғана 
үміттенем... 

– деген өлеңді ести сала Үсен аға 
ойын былайша жал ғастырды: 

– Қази ақынды білемін, 
білгенде жақсы білемін. Мен 
оны әскери стратег деп естіп 
едім. Соңғы жылдары Инс
ти тут гемайншафтыда «СС» 
пол ковнигі формасында, Қа
нат баевқа келіпкетіп жүре
тінін көретінмін. Сен өзің 
Түр кістанның ОКВдағы на
сихатшысы едің. Шынында 
наси хатшы екенсің ғой. Мен 
сенің тап осындай екеніңді 
білмеуші едім. Бұл өзіннің өлеңін 
болмаса да қазір керек жерінде 
айтылып тұр. Мен өлі жан едім, 
өлген адам едім. Менің жүйкеме 
қан құй дың. Түркістан ұлттық 
қа нын құйдың. Мен тірілдім, 
ма ған жан бітірдің, осынау үш 
ауыз өлеңінің құдіретін түсі
нейікші. Сағыныштың, қан 
жұт қан қасіреттің, қайсар ба
тырлықтың, қайтпас төзім ді
ліктің, күрескер ерліктің, кү
тілген үміттің жуан кіндігі. Өлең 
– ұран, – деп тебіренді, ұзақ ойға 
шомды.

25 жылға сотты болған Үсен 
аға оның алғашқы жыл дарын 
Ғ.Бейісовпен бірге өт кізген. 
Адам тағдыры, ерікжігердің 
мықтылығы туралы баяндалған 
кітаптан көп ой түйдім. 

Қазыбай 
ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ,

Қорқыт ата 
университетінің профессоры

Тамұқтан 
өткен 
тағдыр

Ғайпен Бейісовтің 
«Тамұқтан өткен 
тағдыр» атты кітабын 
екі рет оқып шықтым. 
Себебі: біріншіден 
автор – шынында да 
тамұқтан өткен. Ол 
өмірдің талай сынынан 
сынбаған, тағдырдың 
дауылы мен жауынынан 
ықпаған, сұрапыл соғыс 
кезінде де адалдықтың 
ақ туын жықпаған, елін 
сатпаған қас батыр. 
Кітап оқиғалары көзбен 
көріп, қолмен ұстаған 
нақты деректерден 
туған шынайылығымен 
ерекшеленеді. 

АРАЛ

ҚАЗАЛЫ

ҚАРМАҚШЫ

ЖАЛАҒАШ

СЫРДАРИЯ

ШИЕЛІ

ЖАҢАҚОРҒАН

СУ ҰҢҒЫМАСЫ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ
Осыдан біршама уақыт бұрын аудан 

орталығының батыс беткейінде орналасқан 
«Арал-1» су ұңғымасын қазуға облыстық 

бюджеттен қаржы бөлінген болатын. 

Бүгінде қазу жұмыстары толықтай аяқталып, су шы
ғарылып пайдалануға берілді. Ұңғыма жайы лымдық 
жерлерді суландыру және суаттармен қам тамасыз етуде 
пайдасы зор. Аталған жұмыстарды мердігер мекеме 
«PRIDE LTD» ЖШС жүргізді.

КЕНТТЕГІ ЖӘРМЕҢКЕ
Әйтеке би кентінде ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің жәрмеңкесі ұйымдастырылды.

Жәрмеңкеге аудан әкімі Мұхтар Оразбаев арнайы 
барып, ауылдық округ тер ден әкелінген баубақша өнім
дерін көрді.

Тұрғындар ауылдан әкелінген өнімдерді 1015 пайызға 
арзандатылған бағамен сатып алды. Бұл жолғы жәрмеңкеде 
қауынқарбыз, картоп, көкөніс пен жемісжидек түрлері, 
ет, сүт, балық өнімдері ұсынылды. 

«ҚЫЗҒАЛДАҚ» БАЛАБАҚШАСЫНА – 
60 ЖЫЛ

Тұрмағамбет ауылында №8 «Қызғалдақ» 
балабақшасының 60 жылдық мерейтойы 

аталып өтті.

Шараға аудан әкімі Әділбек Ерсұлтанов қатысып, ұжым 
мүшелерін мерейтоймен құттықтады. Балабақша бас шысы 
Жанаркүл Қаражанованы «Ерен еңбегі үшін» медалімен 
марапаттап, сыйсияпат табыстады.

ТАЭКВОНДОДАН ОБЛЫСТЫҚ 
АШЫҚ ТУРНИР

Ұлт-азаттық көтеріліс қолбасшысы Сәрке батыр 
Өмірқұлұлын еске алуға арналған таэквондодан 

облыстық ашық турнир өткізілуде. 

Жарыстың ашылу салтанатына аудан әкі мінің орын
басары Жасұлан Еспенбет қаты сып, турнирге қаты
сушыларға сәттілік тіледі. Оған айдынды Арал мен қарт 
Қара таудың аралығынан 400ге жуық спорт шы 70 келі 
салмақ дәрежесінде бақ сынауда.

ДҮБІРЛІ КӨКПАР САЙЫСЫ
Ақжарма ауылында «Құрмет» орденінің иегері, 

айтыскер ақын Мамыр Байдәулетовтің жүлдесіне 
арналған ұлттық көкпар 

сайысы өтті.

Көкпарда мықты шабандоздар бақ сынасты. Мұнан 
бөлек, Мамыр Байдәулетовтің өнердегі серіктері, айтыскер 
ақын Мұхтар Ниязов пен Нұрмат Мансұров, тағы басқа 
жергілікті азаматтар қаржылай қолдау білдірді. 

ЖАЗҒЫ МАУСЫМ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Шиелі аудандық әуесқойлар футбол лигасы 

жазғы маусымын қорытындылады. 

Ісшараға үздік ойыншылармен қатар аудандық мәс
лихат хатшысы Тұрмағанбет Жағыпбаров, дене шы нықтыру 
және спорт бөлімінің басшысы Нариман Са парбай қатысты. 
Шара соңында лига қатысушылары жүл делі орындармен 
марапатталды. «Рай Шиелі» командасы жеңімпаз атанса,  
«РУ6», «Шиелі РУ6» командасы онан кейінгі орындарды 
бөлісті. 

АҚНИЕТ – «ҮЗДІК ӘДІСКЕР»
«Үздік әдіскер-2022» облыстық байқауында 

аудандық білім беру бөлімінің әдіскері Ақниет 
Ераханқызы жеңімпаз тұғырынан көрінді. 

Үнемі тынымсыз еңбек пен шығарма шылық ізденіс 
үстіндегі Ақниеттің осы қызметте жүргеніне бес жылдан 
асты. Тәлімгерлік қызметке кіріскеніне көп бола қоймаса 
да, білікті жастың жеткен жетістігі аз емес. Айта лық, 
«Оқуға құштар мектеп» және «Дебаттық қозға лыстар» 
жобасы аясын да қосымша жұмыстар атқара отырып, көп
теген семинар, вебинар, байқаулар өткі зіп отыруды да күн 
тәртібінен түсірген емес.

Дайындаған: 
Шынар БЕКБАН,

«Сыр бойы»

Ол ұйымның облыстағы 
қо ғамдықсаяси шараларға 
қа тысуын қамтамасыз етіп, 
әлеуметтік жағдайды жақсар
туға, жастар тәрбиесі мен өзге 
де өзекті мәселелерді оңтайлы 
шешу жолында біршама жұ
мыстар ақтарылғанын жет
кізді. 

Сондайақ, аймақта ар 
да герлер қозғалысы ның жұ
мы сын онан әрі жандан дыру, 
әсі ресе, бастауыш ұйым дар
дың жүйелік құры лым дарын 
же тілдіру жөніндегі пікірін 
ортаға салды. 

Жиын барысында алқа 

мү  шелері, қаржы саласының 
ар дагерлері Қ.Әжібеков пен 
Д.Ысқақов, қоғам қайрат кер
лері Н.Мұсабаев пен Ш.Тө ре
баев облыстың тыныстірші
лігі туралы пікірлерін айтты. 

Бұған қоса, салалық ар да
герлер кеңестерін құру мәсе
лесін, оның кемшін тұстарын 
жетілдіру керектігін жеткізіп, 
ұсыныс білдірді. 

Соңында облыстық арда
герлер кеңесінің алқа мәжі
лісінде қаралған мәселелер 
бо йынша тиісті қаулы қабыл
данды.     

«СБ» ақпарат

Алқа мәжілісі өтті
Облыстық ардагерлер кеңесінің алқа 
мәжілісіне ардагерлер кеңесінің алқа 

мүшелері, салалық ардагерлер кеңесінің 
төрағалары және ақпарат құралдары өкілдері 

қатысты. Жиынды облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев ашты. 
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Дипфейк технологиясы мықты 
нейрондық желілерге негізделген, 
олардың көмегімен кез келген фо
то және бейне кескіндерді жа сау
ға, адам даусының үні, бетәлпеті 
сияқты биометриялық деректерді 
басқаруға болады. Дипфейктердің 
арқасында сіз ешқашан болмаған 
оқиғаларды жасай аласыз, адамға 
жас қосуға немесе, керісінше, бір
неше ондаған жасқа жасартуға, 
өмірден өткен актермен фильмді 
аяқтап түсіруге, фотоларға «жан 
бітіруге» болады. Мұны про дю  
серлер, режиссерлер, марке то лог
тар, жарнама берушілер және ... 
алаяқтар белсенді қолдануда.

Алаяқтар не істей алады?

Дипфейктердің көмегімен 
алаяқтар:

 банктік шотқа қол жеткізу, 
ондағы ақшаны қолмақол ақшаға 
айналдыру және жалған кредит 
ресімдеу үшін біреудің жеке ба
сын қолдан жасай алады;

 қайтыс болған адамның де
ректерін ұрлап, банктік онлайн 
қызметтерге қол жеткізу үшін 
оған «жан бітіре» алады;

 өмірде жоқ жаңа «адамды» 
син тездеп, оны ірі қаржылық 
тран  закциялар мен кредиттік 
алаяқ  тықтың күрделі схемаларын 
жа  сау үшін пайдалана алады.

Бұл іс жүзінде қалай іске 
асырылды?

Дипфейктер жақында қолда
ныла бастады, интернетте осы 
соң ғы технологияға негізделген 
жал ған бейнетүсірілімдер бес жыл 
бұрын пайда болды. Ал 2019 жы
лы осындай алғашқы ірі алаяқ тық 
әлемді дүр сілкіндірді.

Ұлыбританияда киберқыл
мыс  керлер жасанды интеллект 
кө  мегімен ірі энергетикалық 
ком    пания басшысының дауы
сын және тіпті оның жеңіл неміс
ше ак центін жасаған. Олар ат
қа  рушы директорға қоңырау 
ша лып, шұғыл деген сылтаумен 
жет кізушіге бір сағат ішінде 220 
мың еуроны аударуды талап 
етті. Менеджер өз «бастығының» 
нұсқауын орындады, бірақ алаяқ
тар мұнымен тоқтамады және қо
сымша төлемдер жасауды сұрап, 
тағы екі рет қоңырау шалды. 
Бұл күдік тудырып, нәтижесінде 
тергеу жалған дыбысты қолдана 
отырып, хакерлік шабуыл жа сал
ғанын көрсетті. Бірақ қара жат ты 
қайтару, сондайақ шабуыл дау
шыларды табу мүмкін болмады.

2020 жылы филадельфиялық 
68 жастағы адвокат алаяқтардың 
құрбаны болды, ол қоңырау шал
ған «ұлына» сенді. Алаяқтар жас 
жігіттің дипфейкдауысын пай
да ланып, әкесіне 9 мың доллар 
аударуды сұрап қоңырау шалды, 
бірақ, абырой болғанда, алаяқтық 
уақытылы әшкере болды. 

2021 жылы Қытайда өз 
клиент теріне жалған шотфак
ту ралар берген алаяқтардың өті
рігі әшкереленді. Олар салық 
қыз метінің жеке басын тексеру 
жүйесінен өту үшін адамдардың 
суреттерін сатып алып, дипфейк 
технологиясының көмегімен олар
ға «жан бітірді». Осылайша қыл
мыскерлер 76 миллион доллардан 
астам пайда тапты.

Сондайақ, дипфейктің көме
гімен жасалған алаяқтық жағ 
дай лары Ресейде де орын алды. 
Мысалы, 2021 жылы алаяқ тар 
«Тинкофф» банкінің негізін қалау
шымен дипфейкбейне түсірілім 
жасап, оны желіге таратқан. «Биз
нес мен» пайдаланушыларды ин
вестициялық шот ашуға, өз қа
ражатын салуға және одан жақсы 
ақша табуға шақырды. Ол үшін 
төменде көрсетілген фишингтік 
сілтеме бойынша өтіп, өзіңіз ту
ралы деректерді қалдыру қажет 
болды. Бейнетүсірілім өте сапалы 
болмаса да, көптеген пайдала
нушылар оған алданып қалған.

Қазақстанда дипфейк тех
ноло гиясын қолдану арқылы жа
салатын  алаяқтық фактілері ту
ралы мәлімет жоқ.  Біліп жүрсең, 
сақ жүресің дегендей, дип фейк  

терді қолданатын киберқыл мыс 
керлерге қарсы  күресудің не  гізгі 
тәсілі – пайдаланушы лар дың 
осындай схемасы туралы ха бар
дар болуды арттыру және сан дық 
гигиенаны сақтау. 

Фейктің құрығына түспес 
үшін не істеу қажет?

Алаяқтар көп жағдайда өз 
«өнім дерінің» сапасына, ол бей
не, фото немесе аудио өнім бол
масын, жіті көңіл бөлмейді. Сол 
себепті адамның көзін бір түрлі 
ашыпжұмуы, қисынсыз сөз дері, 
аздап тұтығып сөйлеуі неме се 
робот сияқты сөйлеу мә нері кү
дік туғызуы тиіс. Сізге жа сан ды 
болып  көрінген нәрсенің барлы
ғына күдікпен қарау қажет. 

Жақын туысыңыз немесе та
нысыңыз телефон соғып, ақша 
аударуды сұрай ма? Сөйлесуді до
ғарыңыз және оның нөмірін өзіңіз 
теріп, оған қайтадан телефон ша
лыңыз. Сізге шын мәнінде алаяқ
тар емес, оның өзінің телефон соқ
қа нына көз жеткізіңіз. 

Интернетте танымал адамның 
қиналмайақ көп ақша табуды 
ұсынатын ролик көрдіңіз делік. 
Көзбен көргеніңізге сенбеңіз, са
рапқа салып, ойланыңыз. Мұн
дай кепілді кіріске кенелу жо
лын тек алаяқтар ғана ұсына ды. 
Тіпті дипфейктерді пайда лан бай
тын, тек белгілі және құрметті 
адамдардың бейнелерін пайда
ланатын осындай «жарна маларға» 
сенуге болмайды. Зиянкестер 
бүгінгі күні түрлі инвестициялық 
онлайнплатформаларда ақша та 
буды ұсынады, оған қатысу үшін 
фейк сайттарда жеке дерек те
рі ңізді қалдыру және ұйымдас
ты рушыларға біраз сома аудару 
қажет.

Абай болыңыз, тек алаяқтар 
ғана «орасан байлыққа» кенелуге 
уәде беріп, ақыр соңында өз құр
бандарын  сан соқтырып кетеді. 
Тек алаяқтар ғана ақшаның төңі
регінде әңгіме өрбітіп, сізден 
аванс, кіру жарнасы, қосымша 
көр сетілетін қызметтер үшін тө
лем түрінде ақша алғысы келеді.

Енді олар мұны тікелей емес, 
жасанды интеллект арқылы жасай 
алады. Мейлі, сапасы аса жақсы 
болмаса да, кейбір сервистер 
дип фейкбейне немесе аудио жа
сай алады, оларды тек бірнеше 
секундқа созылатын бір сурет не 
дыбыстық жазбаның көмегімен 
жасауға болады.   

Сондықтан кибералаяқтардың 
құрығына түсіп қалмау үшін ин
тернетте қарапайым қауіпсіздік 
шараларын сақтаған және кез 
келген жағдайда мұқият болған 
жөн. 

Қызықты факт

Массачусетс технологиялық 
институты әзірлеген тест бар.  Ол 
дипфейк технологиясының бей
неде қолданылуын анықтауға 
мүм кіндік беретін сегіз сұрақтан 
тұрады: 

1. Қозғалыс кезінде адамның 
беті өзгере ме?

2. Сізге бет терісі тым тегіс 
немесе әжім түскен болып көрін
бей ме? Терінің қартаюы шаш пен 
көздің қартаюына ұқсай ма?

3. Көз және қас. Боладыау 
деген жерлерде көлеңке пайда 
бола ма? Дипфейк жиі жағдайда 
жарықтың табиғи физикасын 
толықтай жеткізе алмайды. 

4. Көзілдірікте шағылысу бо ла 
ма? Олар шамадан тыс көп емес 
пе? Адам қозғалған уақытта ша
ғылысу бұрышы өзгере ме? 

5. Бет табиғи болып көріне 
ме? Жасанды интеллект сақал, 
мұрт пен бакенбардты қосып жә
не алып тастай алады, бірақ көп 
жағдайда шашты барынша табиғи 
етіп бере алмайды. 

6. Беттегі меңдер табиғи бо
лып көріне ме?

7. Адам көзін жиі жыпы
лықтатпай ма? 

8. Еріннің көлемі мен түсіне 
назар аударыңыз. Ол беттің қалған 
бөлігіне сәйкес келе ме?

Дипфейктер: алаяқтар алдаудың 
жаңа технологияларын пайдалануда

Дипфейктер – бұл жасанды интеллектінің көмегімен 
өңделген фотолар, бейне немесе аудио жазбалар. «Deep-

fake» термині «терең» және «жалған» деген екі сөзден 
шыққан.Бұл технология өмірде жоқ адамдарды бар қылып 
көрсетуге, кез келген дауысты, мимиканы қолдан жасауға, 

адамның ешқашан айтпаған сөздерін сөйлеген сөзіне қосуға 
мүмкіндік береді. Алаяқтар үшін дипфейк кибершабуылдар 

жасап, азаматтардың құпия деректерін ұрлау үшін таптырмас 
құрал болып табылады. Fingramota.kz толығырақ

 айтып береді. 

Өзіңізді, өз ақшаңызды сақтаңыз және қаржылық сауатты
лығыңызды Fingramota.kzпен бірге арттырыңыз!

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

«Ақмешіт жастары» және 
ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз 

келсе: 700052  телефон ы арқылы 
байланысуға болады. 

Emaіl: smjarnama@mail.ru

Төкең 1890 жылы Қазалы 
уезі №7 ауыл Райым болысында 
қарапайым шаруа отбасында 
өмір есігін ашады. Анасынан 
ерте айырылған ол әкесімен бір
ге жалшылықта жүріп, күйбең 
тіршілікпен күн кешеді. Ертеңгі 
күніне күдікпен емес, үмітпен 
қараған алғыр бала Қазалы қа
ласындағы орыстүзем учили
щесіне оқуға үсіп, екі жыл 
дәріс алады. Алғырлығы мен 
зеректігі арқасында орыс тілін 
жетік меңгеріп, өзгелерден оқ 
бойы озады. Білімді жігітке 
қызмет берілмегендіктен, күн
көріс үшін Каландоров деген 
байкөпестің барып кел, шауып 
келіне жегіледі. Сол жылдары, 
яғни 1915 жылы әкесі де 
мәңгілік сапарға кете барады.

Еті  тірі, оқутоқуы бар алғыр 
азамат Қазан революциясының 
жеңісінен кейін жалшылықтан 
құтылады. Сол кездегі Қазалы 
уезіне қарасты Арал теңізі по
селкесіндегі милиция орга нын 
19191921 жылдары басқа ра ды.

Жоғарыдағылардың нұсқа
уы мен 1921 жылдың қыркүйек 
айында Арал Совдепінің тұң
ғыш төрағалығына сайланады. 
Аласапыран ағыстың буырқан
ған ортасында бел буып, білек 
түріп жүруге тура келді.

Халықтың тоғын шайқап, 
барын ойрандаған азамат со
ғысынан кейінгі жылдар күн
көріс қамын ойлаған елха
лықтың еңсесін езгілеп жат қан 
кезең болатын. Азамат со ғы
сының ауыртпалығына жал
ғасқан асыра сілтеудің лаңы 
елді 19211922 жылғы ашар шы
лыққа киліктірді.

Төлеген жиырмасыншы 
жылғы ашаршылықта жұпыны 
тұрмысымен панасыз қалған 
қаңғыбастардың талайын өз 
қам қорлығына алды. Ескі көз
дердің айтуынша, Құдай қос
қан қосағы Балкенже үш бөл
мелі үйінің ең кең бөлмесін 
па насыз жетімдерге босатып 
бер ген көрінеді. Әттең, осы бір 
тасмаңдайлардың дені ашар
шылықтан аман қалғандары
мен, Ұлы Отан соғысынан 
оралма ған. Ал аманесен орал
ғандары елге есімі танымал аза
маттар атанған.

Бір ғана дерек, Төлеген мен 
Балкенженің қолында тәрбие 
алған Тойбазар Елемесов есімді 
азамат майданнан есенаман 
оралып, облыстық «Ленин жо
лы» газетінің бас редакторы 
болған. Саналы ғұмырын ұл
тының көгеріпкөктеуіне ар на
ған осын дай тұлғалардың жа
раты лысы бөлек қой.

Иә, елхалық еңсесін тіктей 
алмай, запыран құсып жүргенде 
Арал балықшыларының атына 
пролетариат көсемі Лениннен 
жеделхат жетеді. Хат мазмұнын 
қысқаша қайырайық:

«...Сіздердің Арал теңізінде 
балық аулау жайы жаман 
емес және сіздер онша жаман 
тұрмайсыздар. Сіздер аулаған 
балықтарыңыздың бір бөлігін 
аштықтан ісініп кеткен кемпір
шалдарға, күйзелген 8 млн 
еңбеккерлерге, ең ақыры бә
рінен де бұрын қырылып кетуі 
әбден мүмкін 7 000 000 балаға 
беріңіздер! Арал балықшылары 

мен жұмысшылары, жомарт кө
мектеріңізді аямаңыздар!»

Халық комиссарлары
Советінің председателі

В.Ульянов (Ленин)
7 қазан 1921 жыл.

Сол жылдары Еділ жұр
ты жаппай ісініпкеуіп, ашар
шылыққа ұшыраған. Енді 
со  ларды қалайда құтқарып қа
лу ға көмек қолы созылуы ке
рек екен. Жай ғана жеделхат 
бо лып келгенімен, бұл – Сов
деп төрағасы үшін қатаң да 
қа терлі тапсырма. Қайткенде 
де орындау қажет. Алдажал
да  орын далмай қалса, тұқы
мың  ның тұздай құрығаны. Кө
сем айтты болды, Еділ бойына 
көрден қазсаң да вагонвагон 
балық жіберілуі керек. Ал жі
бере алмаған жағдайда түр ме
нің  түнегінде шіритінін бұл 
анық сезеді.

Ол кезде Арал балықшыла
рының жағдайы да жетісіп тұр
маған. Балықшылардың ті лі мен 
айтқанда, қыстың басы – күз 
айы, ауа райының кейде мүйіз, 
кейде киіз болып, құбылып 
тұр ған кезі еді. Көлде мұз ілі
нісіп, дарияда сең жүріп, сәл
пәл жел тұрса, теңіздің ақ бас 
тол қындары жағаны ұрғы лап 
жататынды.

Иә, айсбергтей іріірі сең
дері соқтығысып, күркіре ген 
ұшан теңіздің мұз құрсанған 
қиырында дамылсыз бозқырау 
жұтқан балықшылар іске кірісіп 
те кетеді. Күн демей, түн демей 
сірескен сеңгір мұзды темір 
сүйменмен ойып, мұздай суға 
қолыңды малып көр, сақылдаған 
сары аязда қыруар балықты 
шыдамың жетсе шатасқан тор
дан алып көр... Осындай қия
метте Совдеп төрағасы неше 
күн, неше түн ұйқыдан безді, 
күлкіден айырылды бір Ал ла
ға ғана аян. Жұдырықтай жұ
мылып жанкештілік жасаған 
балықшылар қауымы ауланған 
балықтан аздыкем асымдыққа 
алып қалып, қалғандарын түйе 
керуенімен «Қамыстыбас» 
стан циясына тасып жатады. 
Абырой болғанда Төлеген Ме
детбаев бастамасына Алла жар 
болып, Еділ бойына іріктелген, 
сұрыпталған 14 вагон балық 
жөнелтіледі. Әр вагондағы ба
лық 60 тоннадан болған.

Сонымен 1921 жылдың 
25 желтоқсанында Мәскеуге, 
Кремльге төмендегідей жедел
хат жолданады.

«Қымбатты Владимир 
Ильич Ленин!

Арал бассейнінің балық
шы лары 14 вагон шикі балық 
жөнелтті. Бұған Бөген балық
шылары ерекше белсенділікпен 
қатысты»

Арал Совдепінің 
председателі:
Т.Медетбаев.

В.И.Ленин аралдық балық
шылар тартуына аса ризалығын 
білдіріп, сыйсыяпат ретінде 
токарьрезарь (кесетін) стано
гын жіберген. Бұл станок бү
гінде қалалық музейде сақ
тау лы. Ал Арал қаласының 
ор  та лық алаңындағы аралдық 
ба лықшылар қауымына Халық 

комиссарлар Советінің предсе
дателі В.Ульянов (Ленин)  жә
не оған жауап жолдаған Арал 
Совдепінің председателі Т.Ме
детбаевтың жеделхат жаз ба ла
рымен танысушылар толас сыз. 
Ескерткіш тақталармен та 
нысушы еліміздің түкпіртүк
пірінен келген азамат тарды 
ға на емес, шет елдік серуенші
лер ді де көптеп кездестіресіз.

Ұмытпасам, 2017 жыл бо
луы керек. Сол кездегі облыс 
әкімі Қ.Көшербаевтың тікелей 
бастамасымен Медетбаев Тө
легеннің кеуде мүсіні де (бюсті) 
қала орталығынан бой көтерді.

– Осы тарихи ескерткіштер, 
– дейді бізбен әңгімесінде қоғам 
қайраткері, Арал ауданының 
құрметті азаматы Әнес Әуе
зов, – бүгінгі және келер ұр
паққа ұлағат болар керемет 
жәдігерлер. Десе де, көпшілік 
көкейінде жүрген біржар ұсы
ныспікірімді айтқым бар. 
В.Ульянов пен Т.Медетбаевтың 
бірбіріне жолдаған жеделхат 
жазбалары, сондайақ Ленин 
сыйға тартқан токарьрезарь 
ста ногі, Т.Медетбаевтың бюс
ті бір жерге емес, әр жерге 
қойылған. Бірбіріне сабақтас 
осы тарихи ескерткіштерді 
бір жерге топтастырып, аллея 
ашса, құбақұп болар еді. Айт
қандай, Еділ бойына 14 вагон 
балық жіберген бөгендік 85 
балықшының атыжөні бар 
екен. Олардың да есімдерін 
тақтаға түсіріп, осы жерден 
орын берсек, кәнекей.

Иә, ерлікке тән осы бір ең
бектің мәңгілікке мұра бо
лып қалары анық. Десе де, 
сол қақаған қытымыр қыста 
ол денсаулығына залал келті
ріп алған. Еңбек десе, ішер 
асын жерге қоятын ол аудан 
эко номикасының дамуы мен 
әлеуметтік жағдайының жақса
руына өзіндік қолтаңбасын 
қалдырды.

Саралап айтар болсақ, «Ша
руа» бірлестігінің, қалалық ке
ңестің төрағасы қызметтерін 
қалпалсыз атқарды. 1928 жылы 
әкімшіліктерриториялық бір
лік ретінде Қазалы уезі тара
тылып, аудан Қызылорда об
лысына қаратылады да Арал 
Ақтөбе облысына беріледі. 
Тө кең Арал ауданының құры
луына атсалысып, 1931 жыл
дың сәуір айына дейін осы 
аудандық атқару комитеті тө
рағасы болды. Қосшы одақтары 
мен колхоздар шаңырақ көте
ріп, аудан аума ғында оқу орын
дары мен мәде ни ошақтар жа
рыса бой көтере бастайды.

Тарихи жазбаларға көз жі
берсек, Т.Медетбаев 1932 жыл
дан 1947 жылдың мамыр айына 
дейін, яғни тұтастай он бес жыл 
бойы аудандық ет дайындау 
және тамақ өнеркәсібі комби
натын басқарады. Осы жылы 
оны аудан басшылығы «Қара
құм» қойнауынан колхоз құ
руға жібереді. Содан Төкең 
төрт түлік мал өсіретін «Саз
ды» деген колхоз құрған. Осы 
кол хозды 1949 жылға де йін 
басқарып, сол жылы демі тау
сылды.

Ол өзінің халық ісіне деген 
таза ықыласпейілі әрі еңбекке 

деген құлшынысы арқасында 
көпшілік күткен деңгейден та
былды. Сол бір зобалаң жыл
дардағы тоталитарлық жү йе ге 
де қасқая қарсы тұрып, суық 
лебінен де аманесен өтті. 
Мұн дай күшқайрат екі адам
ның бірінің басынан табыла 
бермейтін қасиет болса керек.

Абзал азаматтың Арал ауда
ны ның өсіп, өркен жаюына, ел
халықтың жарқын болашағы 
үшін сіңірген өлшеусіз еңбегі 
қандай құрметке де лайық 
болатын. Атам қазақ: «Жылқыда 
да жылқы бар, қазанаты бір 
бөлек, жігітте де жігіт бар 
азаматы бір бөлек» дегендей, 
ол алды кең, тағылымы мол 
қарапайым қалпынан айнымай 
өмірден өткен. Отан алдындағы 
ерен еңбегі кезінде өз бағасын 
алған да болар. Дегенмен, бір 
өкініштісі, ескі көздердің ай
туынша, 1949 жылы Т.Ме дет
баев «Социалистік Еңбек Ері» 
атағына ұсынылған көрінеді. 
Әлдебір себептермен жоғары 
жақтан қолдау таппай қалыпты. 
Елжұртына жақсылық жасау
дан жалықпаған, кісілік келбе
тін барынша биік ұстаған жай
саң жанның еңбегіне баға беру 
кеш те болса, уақыт еншісінде 
деген ойдамыз.

Шүкір, Төлеген атамыз өз 
қанына тартқан ұлағатты ұл
қыз өсірді. «Әке көрген оқ 
жонар, ана көрген тон пішер» 
де гендей, ұлы Әуелбек Ме дет
баев әке жолымен жүріп, ауат
ком төрағасы қызметін абы 
ройлы атқарды. Құдай қос қан 
қосағы Мырзалықызы Орал
мен бірге ұлдарын ұяға, қыз
дарын қияға қондырды. Бү гінде 
олар да аталары мен әке лерінің 
жолдарымен жаза бас пай жү
ріп, сан салада еңбек ету  де. Тө
кеңнің ұрпақтары жай лы жазба 
уақыт еншісінде.

Сөз соңында текті тұлға ту
ралы көптің көкейінде жүрген 
бірліжарым ұсынысты айтқым 
бар. Кезінде белгілі қаламгер 
Айжарық Сәдібекұлы ағамыз 
«Сыр бойы» газетінде Арал 
Совдепінің тұңғыш төрағасы 
Т.Медетбаевтың туғанына 
125 жыл толуына орай «Ала 
жіптен аттамаған қайраткер» 
деген көлемді мақаласын жа
риялаған болатын. Осы мақа
лада: «Олар мен бұлар бұл 
күнде қазіргі мемлекетіміздің 
іргетасын негіздеп беріп кеткен 
Медетбаевтарды естеріне ал
майды. Ұмытты. Ұрпаққа да 
ұмыттырды. Төлеген Медет
ба ев тың 100 жылдығы да, 
120 жылдығы да ескерусіз 
қал ды» деп ашына айтқан 
бо латын. Сондайақ, «Сыр 
бойы» газетінде Шәкірат аға 
Дәр  ма  ғам  бетовтың «Төраға 
Ме детбаев» деген очеркі 
жария   ланған. Онда Шәкең 
Т.Ме детбаев тың еліне сіңірген 
ең бегін ес керіп, 125 жыл дығын 
ла йықты атап өтуді арнайы 
айтқан. «Оның атындағы көшені 
ас фальт тап, абат тандырып, 
ау дан орта лығындағы бір бі
лім ордасына есімін беріп, ал
дына кеуде мүсінін орнатып, 
ұлықтаған орынды болар еді» 
деген ұсынысын айтады.

Өкінішке қарай, жоғарыда 
айтқандай, Т.Медетбаевтың 
кеу де мүсіні қаланың елеусіздеу 
жеріне қойылып, көше атауы 
берілсе де қалғандары ескерусіз 
қалумен келеді. Айтқандай, 
Арал балықшыларының ашар
шылыққа ұшыраған Еділ бойы 
тұрғындарына 14 вагон балық 
жібергеніне 100 жыл (1921 
жылдың 25 желтоқсаны) толуы 
да тойланған жоқ.

Иә, атам қазақта: «Тау 
алыс таған сайын биіктей тү
седі» деген қанатты сөз бар. 
Айтса айтқандай, тумысы бө
лек тұлға, мемлекет және қоғам 
қайраткері Төлеген Медет баев
тың тұлғасы жыл өткен са йын, 
яғни алыстаған сайын ала сар
май, қайта биіктей бермек.

Еркін ӘБІЛ,
жазушыжурналист

ТАУ МҮСІНДІ ТҰЛҒА

Халқына қорған, ұлтына ұран болған тумысы 
бөлек тұлғалардың мекені – Арал аймағының 

ел тарихында мәңгілікке мұра болып қалған 
ерекше орны бар. Артына өлмейтұғын ісі мен 

өшпейтұғын ізін қалдырған Төлеген Медетбаев 
– ұрпаққа ұлағат қалдырған тау тұлға. 

Шежіреші Әлібаев Нұрмағанбеттің естелігінде: 
«Төлегеннің әкесі Медетбай жалшылықта жүрсе 

де арқасы бар, көзіқарақты адам болған. Абыз 
ақсақал той-томалақтарда «менің Төлегенім 

күні ертең азамат болғанда 
баршаңызға пана болады» 

дейді екен.

Жарамсыз деп есептелсін
«Ералаш2015» мектепке дейін гі жекеменшік мекемесі (БСН     

150640017382) Жарғысының (мемле кеттік және орыс тілінде) түпнұсқасы 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Хабарландыру
Мектепке дейінгі жекеменшік мекеме “Ера

лаш2015” мекемесінің жалғыз құрылтайшы шеші
мінің 2022 жылы 31 қазан күнгі №12 хаттамасына 
сәйкес, Қызылорда қаласы, Оқшы ата көшесі №5 
үй мекенжайда орналасқан мектепке дейінгі 
жекеменшік мекеме “Ералаш20152” мекемесі 
өкілеттілігін Қызылорда қаласы, Әбдірашов көшесі 
№11 мекенжайда орналасқан мектепке дейінгі 
жекеменшік мекеме “Ералаш2015” мекемесімен 
бірігуіне байланысты қызметін тоқтатады.

Хабарландыру
«Фарида» балабақшасы мекемесінің жалғыз 

құрылтайшы шешімінің 2022 жылы 31 қазан 
күнгі №10 хаттамасына сәйкес, Қызылорда 
қаласы, Жандосова көшесі №32A мекен
жайда орналасқан «Фарида 2» балабақшасы 
филиалы мекемесі өкілеттілігін Қызылорда 
қаласы,  Желтоқсан көшесі №98 үй мекен
жайда орналасқан «Фарида» балабақшасы 
мекемесімен бірігуіне байланысты қызметін 
тоқтатады. 
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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.

СҮТАҚЫ 
... Баяғыда бір жігіт азаннан кешке дейін анасы 

үшін бәйек болып, жүгіріп дәрет суын дайындап, 
тамағын аузына салып, жатса жастық, тұрса таяқ боп 
сүйеп, бір күні:

«Ана, айтшы, ақ сүтіңді ақтай алдым ба?» – депті.
«Шындық сұрай ма кісі анасынан,
Есалаң,
ақтамадың сүтімді – шындық керек пе, саған», – 

депті анасы.
Содан баласы анасын Меккеге апармақ болады.
«Желмая көп далада, дарияда көп кеме,
Қаржысы бар кісіге басқасы да жоқ деме.
Бірақ жаяу арқалап тартты анасын Меккеге...»
Қайтып келген соң, бала тағы да сол сұрағын 

қояды.
«Ана сатып ақ сүтін,
Мақтайды деп сені шын,
Пейіл күтіп отырсың табаныңның желі үшін...» Бұл 

– ана жауабы.
«Ақ сүт қарыз деседі,
Мақсұт қана жүр ұстап,
Мақсұтымды орындап, өлмек едім дұрыстап».
Жігіт анасын Меккеге екі рет апарып келіп, үшінші 

рет арқалап жолда келе жатқанда алдынан жабайы 
аңдар шығады. Жігіт шешесін бір жартасқа жасырып, 
өзі аңдармен алысып, ақырында қансырап өледі.

Көз жұмарында күлімдеп, тағы да сол сұрағын 
қояды.

«Ана, ақ сүтіңді ақтай алдым ба?»
«Бәрін емес, бір түнгі» – депті анасы.
Бұл – аңыз. Ақын Жұмекен Нәжімеденов аңыз 

арқылы сүтақы туралы осындай тамаша ой өрнегін 
төгеді.

Қасиетті кітаптарда «Ананың бір түнгі сүтін өтеген 
перзентке жұмақ есік ашады» дейді.

Құлының әрбір қадамына сауап жазған Алла 
мейрімі неткен шексіз десейші!

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Науқасты 
инсульттан аман 
алып қалды

29 қазан – Дүниежүзілік инсультпен күрес 
күні. Мамандардың айтуынша, инсульт жа-

сарып барады, сондай-ақ, аталған ауруға 
күдікпен қайталап түскен науқастар да 

аз емес. 

Қан қысымы 
200-ге дейін кө-
теріліп, қатты бас 
ауруы, бас ай -
налу, жүрек ай ну, 
сол қол мен аяқ-
тың жансыздануы 
белгілерімен көп-
салалы об лыстық 
ауру ха наға қала 
ма ңын дағы Абай 
ауы лының 47 
жас    тағы тұр ғы-
ны Алуа Ома-
рова түсті. Нау-
қас шұ ғыл түрде 
ауру ханаға жат-
қызылды.

– Мен қан қысымымның жоғарылауына бай -
ланысты есепте тұрмын. КТ, МРТ зерт теу лері ба-
рысында «Ми қан айналымының жедел бұзылуы» 
диагнозы қойылды. Емдеуден кейін денсаулығым 
біршама жақсарды. Дәрігерлердің арқасында екінші 
рет инсульт тан аман  қалдым, – дейді ол.

Алуа 2020 жылы да жедел жәрдем арқылы инсульт-
ке күдікпен ауруханаға түскен еді. 

Нейроинсульт бөлімшесінің меңгерушісі Рүстем 
Баешов дәрігерлер тобымен шұғыл ота жасады.

– Церебральды ангиография кезінде нау қаста ми 
тамырларының қапшықты аневризмасы анықталды. 
Шұғыл түрде аневризманы эмболизациялау отасы жа-
салды. Бұл кезде сандағы артерия арқылы микроспи-
ралдар енгізіліп, алшақтықты жауып, қан айналымы 
жүйесінен аневризманы эмболизациялайды. Содан 
кейін науқастың жағдайы айтарлықтай жақсарды, – 
деді дәрігер-невропатолог Әлия Тыныштықбаева.

Дәрігерлердің айтуынша, егер инсульт дер кезінде 
емделмесе, науқастың миына қан құйылып, комаға 
түсуі мүмкін.

Көпсалалы облыстық аурухананың нейроинсульт 
бөлімінде жыл басынан бері 1 142 адам ем қабылдаған. 
Осы мақсаттарға әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қо рынан 343,3 млн теңге бөлінді.

«СБ» ақпарат

ДЕНСАУЛЫҚ БҰРЫШЫ

Өмірден өтіп жатқан адам туралы 
ол қандай кісі болса да «жақсы адам 
еді» дейміз. Ал, Асанхан ағам шынымен 
жақсы адам болатын. Туыстық жағы өз 
алдына, ол кісімен қарым-қатынаста 
болған отыз жылдан аса уақытта 
сыйластығымызға сызат түспеген. Ба-
ладай ақкөңіл, қандай шаруа болсын, 
үлкеннің де, кішінің де алдына түсіп 
алып елпілдеп жүре беретін. 

Әттеген-айы сол, зейнетке шыға 
сала өмірден өте шыққанын қайтерсің. 
Жақын-жуық жиналып ақ жуып, ару-
лап шығарып салдық, әне, адам бір-
біріне қонақ деген сол. Бейіт басынан 
қайтып келген соң да жылап-сықтау 
жалғасып, ақырындап бәсеңдеді де, еске 
ала бастадық. Сондағы, Оралдан кел-
ген, өзінен он-он бір жастай кіші інісі 
Бердібектің айтқаны есімде қалыпты. 
Негізінде әңгімеге арқау болған 
Бердібектің көзінің қарашығындағы 
нүктеден сәл ғана үлкендеу ақ дақ бола-
тын.

– Асекең он алтыларда, ал менің бес 
жасар кезім еді, – деді Бердібек інім. – 
Ол кісі естияр болғанымен, бәріміз де 
ойын баласымыз ғой. Бір күні саусаққа 
байлап ақ сым салып ататын резеңкемен 
Асекең абайсызда менің көзімнен атып 
алды. Шырылдадым да қалдым, үй-іші 
жиналып қалды, байғұс ағам ақталумен 
әлек, шешем қарғап-сілеп жатыр, 
әрине ашынғандағы зілсіз қарғыс қой. 
Дәрігерге көрсетіп, ем-дом жасап ақыры 
қайыр болып көзім жазылып кетті, бірақ 
қарашығымда нүктеден сәл үлкендеу ақ 
дақ қалып қойды. 

Осы оқиғадан соң арада он бір 
жыл өтті. Мен он алтыдамын, Асекең 
әскерден келе сала үйленген, бес жа-
сар Мақсат есімді сүйкімді ұлы бар. 
Әке-шешем отбасымыз үлкен әрі аула 
кең болған соң, аға-жеңгемді ауланың 
екінші жартысына шағын үй тұрғызып 
бөлек шығарып қойған. Екі үйдің дәл ор-
тасында су жүретін арық, жағалай қалың 
болып алма ағаштары отырғызылған. 
Мақсат інім екі үйдің арасын жол 
қылып, кезек қонып жүретін. Бір күні 
не шайтан түрткенін қайдам, күн бата 
біздікіне қарай келе жатқан Мақсат 
інімді ойнап қорқытқым келіп тығылып 
тұрып, дәл бақтың тұсына келе бергенде 
айқайлап қалдым. Ойыннан от шығып 
бес жасар інім тұтығып, тілі байланып 
сөйлей алмай қалды. Өкінгенмен не пай-
да, өзім де шешемнен сыбағамды алдым, 
аға-жеңгем не десін, бәрі іштерінде ғой. 
Інімді біраз емдеттік, кейінірек сөйлеп 
кеткен. Қазір үлкен азамат болды, 
балалы-шағалы, бірақ ара-тұра тұтығып 
сөйлейтіні сол күйі қалып қойды. Менің 
бір таңғалғаным, көзім жарақаттанғанда 
мен бес жастамын, Асанхан ағам он 
алтыда болса, Мақсат ініме зақым 
келтіргенімде, мен он алтыдамын, інім 
бес жаста екен. Бұл сәйкестік пе әлде 
Жаратушының бір ғибраты ма екен?!

Бердібектің бұл естелігіне мен де 

ойланып қалдым да, мына бір хикметті 
оқиға есіме түсті.

Құран Кәрімдегі Мұса ғ.с. пайғамбар 
өз заманындағы ең білімді және ең әділ, 
ақиқатпен үкім жүргізуші адам бо-
лыпты. Бір күні ол Жаратушы Аллаға: 
«Жаратқан ием, маған осынша білім 
бердің, ақиқатпен үкім жүргізуді үйрет-
тің, бірақ өзіңнен сұрайтыным, менің 
әлде де білімімді толықтырсаң және өз 
ақиқатыңды көрсетсең» деп дұға жасай-
ды. Жаратушы дұғасын қабыл етіп, аян 
арқылы күні ертең пәлен деген жердегі 
бұлақтың жанына барып көз алдындағы 
көріністі бақылап отырса, сол жерде 
өзінің ақиқатына көз жеткізетінін айтады. 
Мұса ғ.с. пайғамбар ертеңіне айтылған 
бұлақтың тұсына келіп отырып  Алланың  
уәде  еткен  мұғжизасын бақылай бастай-
ды. Біраздан соң бір аттылы кісі шауып 
келіп атынан түсіп қолына ұстап келген 
қоржынын жерге қойып, бұлақтан өзі де 
су ішіп, атын да суғарып, қайтадан аты-
на қарғып мініп көздеген жағына шаба 
жөнеледі. Бірақ шағын қоржынды ұмыт 
қалдырады. Сәлден соң бұлақ басына 
секеңдеп ойнап он-он бірлердегі бала 
келіп, бұлақтан су ішіп болып кетейін деп 
жатқанда қоржынды байқап алып қараса, 
іші толған алтын екен. Қуанып кеткен 
бала қоржынды алып жүгіре жөнеледі. 
Тағы біраздан кейін бұлақ басына таяғын 
тықылдатып зағип шал келіп су ішіп, 
бетін жуып болып енді кетейін деп 
жатқанда, әдепкі келген аттылы кісі шау-
ып келіп жан-жағына алақтап қарап алып, 
зағип шалдың жағасына жармаса кетеді. 
Әрине, не сұрап жатқаны түсінікті. Бірақ 
байғұс шал өлердегі сөзін айтып, қанша 
ақталса да аттылы кісі сенбейді, ақыры 
зағип шалды буындырып өлтіріп, атына 
мініп кете береді.

Осы көрініс аяқталғаннан кейін Жа-
ратушы Алла «Мінекей, менің саған 
берген пенделердің өресі жетпейтін 
білімім және ақиқатым» деп Мұса ғ.с. 
пайғам барға аян береді. Көз алдындағы 
көріністі бақылап болып, таңғалып 
отырған Мұса ғ.с. «Жаратушы ием-ау, 
менің көз алдымда бір жазықсыз зағип 
шалды аттылы кісі буындырып өлтірді, 
ал алтын толы қоржынды алған бала 
емес пе, бұның несі ақиқат?» дейді. Сон-
да Жаратушы. «Ал енді шын жағдайды 
дұрыстап тыңдап ал. Осыдан пәлен 
жыл бұрын аттылы кісі алтын толы қор-
жынды алып кеткен баланың әкесінен 
қоржындағы алтынның құнындай қарыз 
алып қайтармай кеткен, ал зағип шал 
жас кезінде аттылы кісінің әкесін буын-
дырып өлтірген. Бала әкесінің қарызын 
қайтарды, аттылы кісі әкесінің кегін 
қайтарды» депті.

Шынымен де, мына аласапы-
ран өмірде болып жатқан небір түрлі 
жағдаяттарды түсінуге біздердің өреміз 
жете бермейтін шығар ғой.

Әлімжан ҚИЯС.
Әйтеке би кенті

Пенде хақы
ТЫЛСЫМ

Облыста тұңғыш мәрте «гросс-
мейстер» атағына ие болған Әсел 
Серікбай жақында Италияның Сар-
диния қаласында өткен 20 жасқа 
дейінгі жастар арасында Әлем 
чемпионатында күміс жүлдегер 
атанды. Шахмат спортында ерек-
ше қабілетімен  көзге  түскен  жер-
лесіміз бұған дейін түрлі жас дең-
гейінде 3 дүркін Әлем, 7 дүркін 
Азия чемпионы атанды. Оған қоса 
жастар мен жасөспірімдер арасында 
елімізде 17 дүркін жеңіс тұғырынан 
көрінді. Ол республика бойын-
ша 9-шы, ал облыста тұңғыш рет 
«гроссмейстер» атағын  иемденді. 
Енді Әсел қараша айында Азия чем-
пионатына қатыспақ.

– Мен алғаш рет 6 жасымда 
шахмат әліппесін аштым. Содан 
көптеген жарыстарда жүлде алдым. 
Мен үшін шахматтың орны ерекше. 
Ең бастысы,  елімнің, туған жерім  
Қызылорданың атын барша әлемге 
таныту – мен үшін үлкен мәртебе. 
Алдағы уақытта жеке үйірме ашып, 
шәкірт тәрбиелесем деймін. Бар  
білімім мен тәжірибемді үйреткім 
келеді. Сондай-ақ әлем дік жарыс-
тарда мұнан да биік белестерді 
бағындыру үшін үздіксіз дайын-
далатын боламын, – деді Әсел 
Серікбай.

Шахматта «гроссмейстер» атағы 
ХІХ ғасырдың бастапқы кезінен 
беріледі. Оған ірі халықаралық тур-
нирде  жүлделі орын алған спорт-
шылар лайықты деп танылған. 
Елімізде ол 1935 жылы алғаш рет 
М. Ботвиникке берілген. Қазіргі 
таңда елімізден мұндай атаққа қол 
жеткізген Ринат Жұмабаев, Дәрмен 
Сәдуақасов, Муртас Қажығалиев, 
Жансая Әбдімәлік, Бибісара Аса-
убаева, Гүлісхан Нақбаева сынды 
спортшылар бар. 

Ал қызылордалық Марат Пал-
махов «Мәңгілік қозғалтқыш» деп 
аталатын өздігінен жарықтандыру 
құрылғысын ойлап тапқан. 
Өнертапқыштың айтуынша, бұл 
жоба ерекше шығынды қажет 
етпейді әрі экологиялық тұрғыда 
тиімді. 

– Былтыр мен өздігінен электр 
және сумен қамтамасыз ете ала-
тын автономды генератор жаса-
дым. Бұл құрылғыны қолдану 
оңай және үлкен шығынды қажет 
етпейді. Сондықтан жобаны 
өнеркәсіптік өндірісте пайдалануға 
болады. Генератор экологиялық 
материалдардан жиналғандықтан 
қоршаған ортаға зиянды қалдық 
шығармайды. Сондай-ақ аталған 
генератор толығымен автоном-

ды, яғни оның жұмысы сыртқы 
факторларға тікелей байланысты 
емес. Қуат көзі ретінде желді де, 
суды да, электр энергиясы немесе 
отынды қажет етпейді. Тиімділігі 
де сол, бұл құрылғыны алыс елді 
мекендерде, фазендаларда, омарта 
және фермерлік шаруашылықтарда 
қолдануға өте ыңғайлы, – деді 
өнертапқыш Марат Палмахов. 

Аталған жобаға еліміздегі 
беделді жоғары оқу орны – 
Nazarbaev университеті қызы ғу-
шылық танытуда. Жақында ол ерек-
ше туындысына патент алды. 

Ал Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің 4-курс 

студенті Азамат Абимолда Оңтүстік 
Корея мемлекетінің «Кореин Кум» 
қорының 500 доллар көлеміндегі 
бір реттік стипендиясына лайықты 
деп танылды. Ол бұған дейін ҚР 
Президентінің шәкіртақысына қол 
жеткізген еді.

– Мен пандемия кезінде ко-
рей тілі мен мәдениетін үйренуге 
күш салдым. Бұл менің қабілет 
деңгейімді арттырды. Аталған қор 
жариялаған ережеге сәйкес оған 
қатысуға шешім қабылдадым. 
Нәтижесінде менің білім деңгейімді 
жоғары бағалаған қазылар алқасы 
стипендияға лайықты деп тауыпты, 
– дейді ол.

Дараланған дарындылар
Сыр өңірінің дарынды жас тары сан алуан сайыстарда аймақ 

абыройын асқақтатып келеді. Олардың бірі әлемдік деңгейдегі 
спорт бәсекесінде жүлдегерлер қатарынан көрінсе, тағы бірі 
халықаралық білім байқауында зеректігімен көзге түсті. Ал, 

өнертапқыш жерлесіміз «Мәңгілік қозғалтқыш»  жарық тандыру 
қозғалтқышы арқылы арнайы патентке ие болды. Кеше өткен 

брифингте Сыр мақтаныштары өз ойларымен бөлісті.

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Биыл Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 
ҚР Мәдениет қайраткері Жетіскен Мәкеналының 

туғанына 70 жыл толып отыр. Сыр өңірінің рухани-
мәдени және қоғамдық-саяси өмірінде өзіндік 

қолтаңбасы қалған ақынның мерейтойына орай 
оның атына көше беріліп, есімі ұлықталды.

 

Көшенің ашылу салтанатында Қазалы аудандық мәслихат 
хатшысы Бақытжан Жарылқап, Қызылорда облысының 
Құрметті азаматы Самұрат Имандосов, қоғам қайраткері, 
Арал, Қазалы және Жаңақорған аудандарының Құрметті 
азаматы Нажмадин Мұсабаев, Қазалы аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Оразғали Бекбанов, туыстарының атынан 
Рахман Жұмағамбетов құттықтау сөз сөйлеп, ақын туралы 
естеліктерін бөлісті.

Ақын Жетіскен Мәкеналыны ұлықтауға арналған шара 
Р.Бағланова атындағы мәдениет орталығында «Нұрлы 
ғұмыр» атты әдеби-сазды кешке ұласты. Онда ақынның 
балалық шағынан бастап еңбек жолынан ерекше қойылымдар 
қойылды.

Аудандық «Қазалы» газетінің бас редакторы Есет Та-
бынбаев ақынның өлеңдерін нақышына келтіріп оқыса, 
өнерпаздар Жетіскен Мәкеналының сөздеріне жазылған 
әндерді шырқап, көпшіліктің ілтипатына бөленді. 

– Жетіскен Мәкеналыны көпшілік саналы ғұмырын мә-
дениет пен әдебиет саласына арнаған, қарапайымдылығымен 
және әділдігімен танылған азамат ретінде жақсы біледі.

«Ақын болу – өз еркің, азамат болу – міндетің» деген 
даналық сөз бар. Жүзінен жылы леп есіп тұратын Жетіскен 
ағаның адамдық ізгі қасиет, ұлттық рух, азаматтық болмыс 
терең бейнеленген шығармаларын оқырман қауым жоғары 
бағалады. 

Ж.Мәкеналы ауданның мәдениет саласын да басқарды. 
Сондай-ақ өлке тарихын зерттеуде де көп еңбек етті. Оның 
туған жерге деген перзенттік ықыласынан туған ақжарма 
жырлары ақын шабытының байрағы іспеттес. Ел мен жер та-
рихы жайлы «Ортаймаған қазаны – Қасиетті Қазалы», «Асан-
дар көтерілісі», «Тамыры терең, тарихы кенен – Қазалы», 
«Ғани тағылымы» жинақтарын құрастырды. «Нұрбай би», 
«Ел мен Ер» прозалық кітаптары мен «ХХІ ғасырға ама-
нат», «Тағдырмен тілдесу» атты жыр жинақтарын жарыққа 
шығарды. Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері 
атанды. Осының бәрі Жәкеңнің еңбегіне лайықты құрмет деп 
білеміз, – деді аудан әкімінің орынбасары Дәурен Тілеумбетов.

Көпшілікке арналған әдеби-сазды кеш «Қазалы вальсі» 
әнімен қорытындыланды.

Қазалы ауданы

Нұрлы 
ғұмыр

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb


