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Sb
Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

52 6 8“Мәңгілік қозғалтқыш” 
қандай мәнге ие?

Жәрмеңке өтеді Қара өлеңнің 
құлагері

ТАПШЫЛЫҚҚА 
ҚАРАМАСТАН...
Шыдамдылық демекші, біз

дің облыста суармалы егістік 
са налатын күріш дақылының 
бейнеті айтпаса да түсінікті шығар. 
Табанында үнемі су жатпаса, өнім 
бермейтін егін алқаптарында диқан 
қауымның қиындықты белуардан 
кешетіні белгілі. Кейінгі жылдары 
су тапшылығын едәуір сезінген соң 
Сырдың басты дақылы – күріштің 
де көлемін біршама қысқартуға 
тура келді.

Биыл облыс бойынша 188 мың 
гектардан астам жерге егін егілді. 
Оның ішінде күріштің көлемі 78,6 
мың гектарды құрады. Кешегі жиын
терімнің қорытындысымен бұның 
әр гектарынан 56,7 центнерден 
өнім алыппыз. Нәтижесінде 450 
мың тоннаға жуық Сыр салысын 
қамбаға құйып алдық.

Осыдан екіүш жыл бұрын 
500 мың тоннадан астам күріш 
жинайтын облыс ди қандарына 
бірденбір кедергі – су тапшылығы. 
Дария арнасына жоғарыдан түсетін 
судың көлемі тым аз. Осының 
салдарынан былтырғы еккен күріш 
алқабы 5 мың гектарға қысқарды. 
Бұл өнім аздығына әсер етпей 
қоймайды. Бірақ осындай кедергі 
болдырмау үшін түрлі жұмыс 
атқарылып жатыр. Биыл Үкімет 
резервінен 3,6 млрд теңге қаржы 
бөлініп, бұған 114 су айдайтын 

насос қондырғысы алынды. Одан 
бөлек, 45 ұңғыма қазылып, 16 канал 
тазаланған.

Дегенмен де, шаруалардың 
тынымсыз еңбегі биыл да ақ тал ды. 
Жауыншашынға ұрын бай, кешегі 
қазан айы ның бірінші онкүндігінде 
өңір бойынша күрішті орып, жинап 
алдық. 

ЭКСПОРТ ӘЛЕУЕТІ 
НЕМЕСЕ 
ІШКІ БАҒАНЫҢ 
БӨЛІНІСІ
Жалпы деректерде әлемде күріш 

егу бойынша алдыңғы орында 
Қытай мемлекеті тұр. Одан кейін 
Үндістан да бұл дақылды көптеп 
егеді. Ал жа пон дардың күрішке 
деген құрметі ерекше. Тіпті 
мемлекеттік символ деп қарап, тіл 

мен ұлт намысы ре тінде ерекше 
қастерлейді. Жа пон тілінің сөздік 
қоры күріш кәсі бінің айналасында 
деген дерек бар.

Күрішті 80нен астам мемлекет 
өсірсе, Қазақстан да осы сапта тұр. 
Оның ішінде рес публика бойынша 
күріштің негізгі отаны – Сыр бойы 
екені рас. Өніммен өзімізді қам 
тып қана қоймай, өзге де мем ле
кет терге шығарып жүр міз. Әрине, 
құрғақшылық қыс са да, ыстық 
күндері егін алқап та рында жүрген 
қызыл ордалық ди қан дар еңбегінің 
нәтижесі бұл.

Экспорт демекші, біз өзге 
мемлекеттерге сатылатын ақ талған 
күріштің бағасын білмек бол
ғанбыз. Бірақ, онымен айналысатын 
жекелеген компания өкілдері 
бұның «ком мерциялық құпия» еке
нін айтты. Сапасына байланысты 
бағасы да әртүрлі. Осыған орай 
– күріш өндірушілер өзара ішкі 
келісім арқылы өнімін экспортқа 

түрлі бағамен шығарады екен. Бір 
белгілісі, ол ішкі нарықтағы бағадан 
1015 пайыз жоғары болып отыр.

Ал ішкі нарыққа келсек, 
облыстағы ақталған күріштің 
бір келісі 332 теңге. Бұл – ор
таша баға. Демек, әр аудан 
немесе қала орталығында өнімді 
сату бағасы әртүрлі деген сөз. 
Ауыл шаруашылығы және жер 
қатынастары басқармасы берген 
мәліметке сүйенсек, Арал мен 
Қазалы ауданында күріштің келісі 
360 теңге болса, Қармақшыда 
350, Сырдарияда 300 теңгеден 
сатылуда. Шиелі мен Жаңақорған 
аудан дары бойынша 320340 теңге 
аралығында босатылса, ең төменгі 
баға Жалағаш ауда нында тіркеліпті. 
Мұнда бір келі күріш 257 теңгеден 
екен. Қызылорда қаласындағы 
дүкендерде бұл баға 360370 теңгені 
құрайды. Ал әлеуметтік дүкендерде 
бір келісінің бағасы 175 теңге. 

Негізінде бұл бағдарлама 
нақты қажет кезінде қолға 
алынды. Өйткені сол екі 
мыңыншы жылдары ауыл 
өмірі қиын кезеңді басынан 
өт кергені баршамызға бел
гілі. Елді мекендердегі қалып
тасқан тіршілік көзі – егін 
және мал шаруашылығы жеке
шелендірудің желеуімен талан
таражға түсті. Жұмыссыздық 
белең алды. Жылдар бойы 
қалыптасқан ауыл тіршілігінің 

берекесі қашып, жұмыссыз 
қалған жастар күнкөріс қа
мымен қалаға қарай үдере 
көшіп жатты. 

Иә, жастар қалаға көшіп 
кел генімен,  мұнда да дайын 
тұрған жұмыс жоқ. Басында 
бас  пана жоқ, пәтерден пә
терге көшіп жүрген жас отба
сылардың жағдайы шын мәні
сінде қиын болды. Ал ауыл 
тіршілігін өз арнасына сай 
ұстап тұру үшін халықты, әсі

ресе жұмысқа қабілетті жас 
тарды елді мекендерде тұрақ
тандыру өзекті мәселеге 
ай налды. Осы жылдары қа был 
данған «Дипломмен – ауыл
ға!» бағдарламасы ауыл өмі
рінің әлеуетін көтеріп, елді 
мекендерде еңбек етуге ын
талы жас мамандарға ерекше 
қолдау болды. Расында, бағ
дарламаның мақсаты ауылдың 
қалыпты тіршілігін қамтамасыз 
ету, ауыл тұрғындары үшін 
әлеуметтік саланың қызмет 
сапасын көтеру, өңірде бәсе
кеге қабілеттілікті қалып тас
тыра отырып, ауылды дамыту, 
сол үшін елді мекендерде 
тұруға келген жас мамандарды 
ынталандыру болатын. 

Қазақ халқы аяқ киімді 
өте ертеденақ қажетіне қарай 
тігіп, пайдаланған. Етікшілік 
өнердің дамыпөркендеуіне 
бай ланысты  шеберлер аяқ киім 
түрлерін олардың жасалған 
материалына, тұтынушысының 
жасы мен жынысына, әлеу
меттік жағдайына байланысты 
түр лендіріп отырды. Аяқ киім
нің өңделуі мен әше кейленуі 
жоғарыда аталған талаптарға 
байланысты қыстық, жаздық, 
ерлер мен әйел дерге, ба ла лар
ға, жұмысқа, салта натты іс
шараларға, қарттарға, жастарға 

арналған түрлерге 
бөлінді.
Етікші ма ман

ды ғы – көне кәсіптің бірі, 
оның тамыры жоғарғы 
палео лит дәуірінен бас
тау алады. Қолөнер тарих
шылары осылай дейді. Қазір 
етікшілердің қызметіне көп 

жүгінбесек те, өткен ға сыр
ларда бұл мамандыққа деген 
сұраныс өте жоғары болған. 
Десек те, ел арасында  көне 
кәсіптің осы түрі мүлдем жо
ғалып кетті деп айта ал маймыз. 
Керісінше, оны табыс көзіне 
айналдырып, ұлт тық нақыш
тағы етік түрлерін заманауи 
үлгімен  ұш тастырып, ұсынып 
отырған кәсіп иелері жетерлік. 
Со лардың бірі – Шиелі ауданы 
Ш.Қодаманов ауылының тұр
ғыны «Нұртуған» ЖК иесі 
Жандәулет Қарекеев.  

«Нұртуған» жеке кәсіп
керлігі жұмысын осыдан 45 
жыл бұрын бастаған.  Олар тұр

мыстық және арнайы қызметтік 
аяқ киім тігумен айналысады. 

– Басында бұл кәсіппен 
әкем айналысты. Негізі біздің 
аталарымыз етікшілікті кә
сіп еткен екен. Әкем Құр
ман бек Қожахметұлы ата
дан келе жатқан кәсіпті 
жалғады. Басында өзім мән 
бер ген жоқпын. Тіпті бұған 
кәсіпке қызықпадым десем 
болады. Бірақ ауыр жұмыстан 
денсаулығыма зиян келген соң 
әкеме қолғабыс етіп жүрдім. 
Ол кісі маған ағаш шегемен 
шегелеуді үйретті. Ең алғаш 
тіккен етігімді 200 мың теңгеге 
саттым. Сонан кейін бұл 
кәсіпке деген қызығушылығым 
оянып, бет бұрдым. Негізінен 
45 жылдай айналысып келеміз. 
Бірақ ресми түрде 2020 жылдан 
кәсіпкер ретінде тіркеліп, 
жұмысымызды жал ғас тыру
дамыз, – дейді Жандәулет. 

Қай мемлекетте 
болмасын, өз 

экономикасында бірден-
бір орын алатын маңызды 

саланың бірі – ауыл 
шаруашылығы. Бұған талас 

жоқ. Қазақстанда бидай 
мен күріш, сондай-ақ өзге 

дәнді дақылдар өсіруде 
шаруалардың еңбегі 

орасан. Саланың өсіп-
өркендеуіне өлшеусіз үлес 
қосып, кәсіби шеберлік пен 

шыдамдылықтың арқасында 
мол өнім жиып жүр.

БАҒА БЕЙНЕТКЕ 
ТАТИ МА?

ӨҢІР ӨНІМІ

ЕТІКШІЛІК – 
ЕСКІРМЕЙТІН 
КӘСІП

Sb
Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

«Ерінбеген етікші болады» деп халқымыз 
бекер айтпаған. Етікшілік – еріккеннің 

ермегі емес. Ол – аса шыдамдылықты, 
ыждағаттылықты талап ететін, екінің бірінің 

қолы бара бермейтін кәсіп түрі.

Sb
Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»

Мемлекет тарапынан қабылданған маңызды 
бастаманың бірі «Дипломмен – ауылға!» 

бағдарламасы болатын. Үкіметтің 2009 жылғы 
арнайы қаулысымен, Ұлттық экономика 
министрлігінің 2014 жылғы бұйрығымен  

қабылданған бағдарлама бүгінге дейін іске 
асырылып келеді.

БҮГІН – 
САЛТАНАТТЫ 
ҰЛЫҚТАУ РӘСІМІ

Бүгін, яғни, 26 қараша 
күні Қазақстан Республикасы 

Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевты салтанатты 
ұлықтау рәсімінің трансляциясы 
республикалық телеарналардан, 

интернет-ресурстардан, сондай-ақ 
«Ақорданың» әлеуметтік желілердегі 

ресми аккаунттарынан тікелей 
эфирде көрсетіледі.

Бұл туралы 
ҚазАқпарат БОРТ№1 Telegram 

каналына сілтеме жасап 
хабарлап отыр. 

Көрсетілім Астана уақыты бойынша 
сағат 10:50де басталады.

Айта кетейік, 20 қарашада елімізде 
кезектен тыс Президент сайлауы өтті. 
Онда сайлаушылардың 69 пайызы 
немесе 8 млн 282 мыңнан астам адам өз 
таңдауын жасады. ҚасымЖомарт 
Тоқаевқа 6 млн 456 мың 392 адам немесе 
сайлаушылардың 81,31%ы дауыс 
берген болатын.

РЕСЕЙ ЖӘНЕ 
ФРАНЦИЯҒА 
САПАР

Келесі аптада Қасым-Жомарт 
Тоқаев ресми сапармен Ресейге және 

Францияға барады.
Бұл жайында Президенттің 

баспасөз қызметінен мәлім болды 
деп хабарлайды ҚазАқпарат.

ҚасымЖомарт Тоқаев 28 қараша 
күні ресми сапармен Ресей Фе
дерациясына барады. Мемлекет бас
шысы Мәскеуде Ресей Президенті 
Владимир Путинмен келіссөз жүргізеді.

Сондайақ екі ел басшылары Қа
зақстан мен Ресейдің Өңіраралық 
ынтымақтастық форумының жұмысына 
бейнебайланыс режимінде қатысады.

Ал 2930 қараша күндері Қазақстан 
Президенті Францияда ресми сапармен 
болады.

ҚасымЖомарт Тоқаев Парижде 
Франция Президенті Эмманюэль 
Макрон мен келіссөз жүргізеді деп 
жоспар ланып отыр.

Келіссөз барысында саудаэко
номикалық, инвес ти циялық және гума
нитарлық салалардағы стра те гиялық 
серіктестікті дамыту перспективалары 
тал қыланады. Сонымен қатар Мемлекет 
басшысы Францияның іскер топтары 
өкілдерімен бірқатар кездесу өткізеді.

“Өзбек ісі”

«ДИПЛОММЕН –
АУЫЛҒА!»
ДІТТЕГЕН 
МАҚСАТЫНА ЖЕТТІ МЕ?
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Аймақ

ҚЫЗЫЛОРДА

АРАЛ

ҚАЗАЛЫ

ҚАРМАҚШЫ

ЖАЛАҒАШ

СЫРДАРИЯ

ШИЕЛІ

ЖАҢАҚОРҒАН

Басқосу барысында Цзэн 
Бинь өңір игілігіне бағытталған 
жоспарлы жобалары туралы 
баяндап, бірлескен жұмысты 
бастауға ниетті екенін жеткізді.

«Gepetto» мұнай техно ло 
гия лары корпорациясы» АҚ 
– мұ най және газ кен орын да
ры ның дебитін ұлғайту техно 
ло гияларын әзірлейтін ма  ман

данған кәсіпорын. Жыл сайын 
1500ден астам ұң ғы ма ға 
қызмет көрсетіледі, ал өн діру 
көлемінің жылдық өсімі 30%
дан кем емес. Нақты кезеңде 
ком пания басшылығы Қы зыл
орда облысында филиал ашу ды, 
Қа зақстанның мұнай өн діруші 
өңір лерінде, яғни Қы зылорда, 
Атырау, Маңғыстау, Батыс Қа

зақстан және Ақтөбе облыс та
рында мұнайсервистік қыз мет
тер көрсетуді жоспарлап отыр.

Өз кезегінде компания ай
мақта жоғары технологиялық 
әдістерді қолдану есебінен 
«Оңтүстік Торғай» бассейнінің 
сарқылған кен орындарында 
мұнай өндіру көлемін ұлғайтуды 
мақсат етті.

Цзэн Бинь Сыр өңірінде мұ
най және газ кен орындарында 
қолданылатын химиялық реа
генттер шығаратын зауыт салу 
жос пары бар екенін де мә лім
деді. Ортақ жобалар нәти же

сінде ал ғашқы кезде өңірде жаңа 
100ге жуық жұмыс орны құ 
рыл мақ. Бұған қоса, мүдделі та 
рап жергілікті жоғары оқу орын 
дарымен мамандарды даяр   лау 
ба ғытында да бірлескен жұ мыс 
тарға ықпал жасауды сұрады.  

Кездесу соңында облыс әкімі 
айтылған мәселелердің шешімін 
бірлесіп қолға алуға ниетті еке
нін, зауыт салуға қажетті жұ 
мыс тарға әкімдік тарапынан 
жанжақты қолдау болатынын 
жет кізді.

Облыс әкімінің
 баспасөз қызметі

ЖЕЛІЛЕР ЖАҢАРЫП,
ГАЗ ТАРТЫЛАДЫ

Қала әкімі Асылбек Шәменов 
«Қосшыңырау», «Қарауылтөбе» және 

«Ақжарма» ауылдық округтерінде халықпен 
кездесу өткізді. 

Кездесуде тұрғындар ішкі көшелерді асфальттау, 
жайылымдық жер, жарықтандыру, ауызсу, газ желісін 
жүргізу, электр бағаналарын жаңарту сияқты өзекті 
мәселелерді көтерді. 

Қала әкімі «Қарауылтөбеде» электр желілері 
жаңартылатынын, келер жылы «Қос шыңырау ды» 
газдандыру басталатынын айтты.

ОҚУ-ЖАТТЫҒУ ӨТТІ
Аудан орталығында «Қыс-2022» 

республикалық командалық-штабтық 
оқу-жаттығуы өткізілді.

Оған аудан әкімінің орынбасары Қ.Әбсұлтанов 
қатысып, аудан деңгейінде төтенше жағдай орын алған 
кезде оны жоюға жұмылдырылатын азаматтық қорғау 
қызметтері мен құрылымдардың әзірлігін тексерді.

Сондайақ, инженерлік қызметтің әлеуетін бақылап, 
техникаларымен танысып, қысқа дайын дығын 
бағамдады. Бұдан бөлек, аудандағы полиция, төтенше 
жағдай және өрт сөндіру қызметтері де қысқа дайын 
екендерін баяндады.

ШАЛҒАЙ АУЫЛДАРДЫ 
АРАЛАДЫ

Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев шалғайда 
орналасқан елді мекендерге арнайы барып, 

тұрғындармен кездесті. 

Биылғы он айда атқарылған жұмыстар бойынша 
есеп беріп, «Бозкөл», «Кәукей» және Абай ауылдарынан 
амбулатория ашу үшін жобасметалық құжаттар 
дайындалып жатқанын айтты.

Тұрғындар түрлі ұсыныстарын, ойпікірлерін білдірді. 
Аудан әкімі көтерілген мәселелер бойынша жүйелі 
жұмыс жүргізілетінін жеткізді. Халықпен кездесулерде 
аудан прокуроры Дарын Әбіш те сөз сөйлеп, елімізде 
алғаш рет Прокуратура туралы заңға конституциялық 
мәртебе берілгенін айтты.

ЖҮЛДЕГЕР ОҚУШЫЛАРДЫ 
ҚАБЫЛДАДЫ

Аудан әкімі Әділбек Ерсұлтанов 
«Ментальді арифметика» бойынша 

республикалық олимпиадаларда жүлдегер 
атанған оқушыларды қабылдады. 

Қабылдауға 11 оқушы, атааналар мен мектеп 
мұғалімдері қатысты. Әділбек Ерсұлтанов білім 
бәсекесінде топ жарғандарды аудан әкімінің Алғыс 
хатымен марапаттады.

Жалпы ауданда «Ментальді арифметика» үйірмесі 
жұмыс жасайды. Қазіргі таңда бұл үйірме оқушылары 
бірнеше рет Шымкент, Алматы, Астана қалаларындағы 
олимпиадаларда жүлделі орындар алған.

«АҚСУДАҒЫ» КЕЗДЕСУ
Аудан әкімі Асқарбек Есжановтың 

ауылдарға жұмыс сапары «Ақсу» ауылында 
қорытындыланды.

Алдымен атқарылған жұмыстарды саралап, алдағы 
мақсатміндеттерге тоқталған аудан басшысы елдің 
талаптілегіне құлақ түрді.

«Ақсу» тұрғындары келер жылы «көгілдір отын» 
игілігін көреді. Электр желілері толық жаңартылады. 
Ауылға кіреберіс жол жөнделеді. Он ауылдық округте 
учаскелік полиция инспекторларына тұрғын үй берілетін 
болады. Олардың қатарында «Ақсу» ауылы да бар.

ЖӘРМЕНКЕ ӨТЕДІ
Бүгін, яғни 26 қараша күні Қызылорда 

қаласында Сырдария ауданы мен «Байқоңыр» 
ӘКК АҚ ауыл шаруашылығы

жәрмеңкесін өткізеді.
Тауар өндірушілер мен кәсіпкерлер өз өнімдерін 

қала тұрғындарына ұсынбақ. Жәрмеңке Жаңқожа батыр 
көшесі («Реалбаза» алды) өтеді.

БАЙҚАУШЫЛАР 
МАРАПАТТАЛДЫ

Аудан әкімдігінің мәжіліс залында 
Қазақстан Республикасы Президентінің 

кезектен тыс сайлауы науқанында белсенділік 
танытқан байқаушылар марапатталды. 

Марапатты аудан әкімінің орынбасары Болатбек 
Ысмағұлов және аудандық ішкі саясат бөлімінің 
басшысы Жібек Баймұратова табыстады.

Айта кетсек, 20 қараша күні өткен сайлауға аудан 
бойынша 48 402 сайлаушы тіркеліп, 39 сайлау үйінде 
дауыс берді. Сайлаудың әділ және ашық өтуін 7 қоғамдық 
ұйымнан жіберілген байқаушылар қадағалады.

МӘМС 
МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры облыстық филиалының бөлім басшысы 

Абылайхан Рахимов Жаңақорған ауданы 
тұрғындарымен кездесіп, есеп берді. Ауданда 

12 мыңнан астам сақтандырылмаған азамат 
болса, оның 3,5 мыңға жуығы 

жалдамалы қызметкерлер.

Бөлім басшысы МӘМС төлемдері 12 ай ішінде 
болуы тиіс екенін еске салды. Дербес төлеушілердің 
жарналарын бір жыл бұрын төлеуге мүмкіндігі бар. 
Есеп беру кездесулерінің соңында МӘМС мәселелері 
бойынша азаматтарды қабылдау өтті.

«СБ» ақпарат

«GEPETTO»
МҰНАЙ КОМПАНИЯСЫ
ӨКІЛДЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Сыр өңіріне 
жұмыс сапарымен келген «Gepetto» мұнай 

технологиялары корпорациясы АҚ директорлар 
кеңесінің төрағасы және бас атқарушы директоры 

Цзэн Биньмен кездесті.

Биыл 1400 гектар күріш 
еккен «Еңбек Жер» ЖШС 
Жалағаш ауданына қарасты 
«Еңбек» ауылының 100ге жуық 
тұрғынын жұмыспен қамтып 
отыр. Әр жылдың соңында егін 
қорытындысымен өз озаттарын 
марапаттайтын шаруашылық 
биыл да бұл үдеден жаңылмады. 
Серік тес тікте үздік атанған 
35 жұмысшы құрмет төрінен 
көрінді.

Ауылда өткен шарада 
аталған шаруашылықтың төр
ағасы Шәкізатхан Ысқақов 
биылғы егін орағы бо йын ша 
барлық диқандарды құт тықтап, 
жоғары өнім алған еңбек кер
лерге алғысын жеткізді, қар
жылай сыйсияпатын берді. 
Ай талық, күрішші Еркін Дос
ма ғанбетовке авто көлік, меха
низатор Дархан Бек қожаев пен 
жұмысшы Анар Нұр пейісоваға 
тұрғын үй кілті табысталды. 
Бұған қоса, бір күрішші мен 
бес жұмысшыға Шымкент 
қаласындағы «Қазақ стан KZ» 
шипажайына жолдама берілген 
еді. Бүгінде олар аталған 
сауықтыру кешенінде ем алуда.

Мерекелік шарада серік
тестік басшылығы шаруа шы
лықта жұмыс істеп, зейнетке 
шыққан Сералы Құйрықбаевқа 
шапан жауып, теледидар сыйға 
тартты. Тағы бір қуаныш, 
жақында ғана отау құрған 
жас жұмысшыға 1 млн теңге 
қаржылай сыйақы берді.

Кеш әсерлі ән мен көңілді 
биге жалғасып, республика 
мен облысқа танымал өнер 
жұл дыздарының қатысуымен 
концерт берілді. Түрлі ойын 
ойнатылып, ұтыс жеңімпаздары 
да бағалы сыйлықтан құр қал
мады. Сондайақ ауыл дағы 
«Ақжүніс» жеке бала бақ
шасының бөбектері шаруа
шылық жұмысшыларына өз 
өнерлерін көрсетті.

Айта кетейік, шаруашылық 
төрағасы осы елді мекендегі 
М.Бәйділдаев атындағы №232 
орта мектепке құны 1 млн 250 
мың теңге болатын, терезені күн 
сәулесінен қорғауға арнал ған 
жалюзи алып беріпті. Сондайақ 
әрбір мерекеде ұдайы қаржылай 
колдау көр сетіп жүр.

– Шаруашылық ауыл 

ішіндегі көркейтукөгалдан
дыруға да көп үлесін қосып 
келеді. Мысалы, биыл серік
тестік төрағасы жеке қаражаты 
есебінен ұзындығы 1500 метр 
болатын Қ.Адаев көшесін 
асфальттап берді. Ал қазіргі 
уақытта елдегі Мүсірәлі 
баба атындағы мешіттің ішкі 
жұмыстарына көмек тесіп, жылу, 
су құбыр ларын ауыстыруға 
демеушілік көрсетуде. Жаңа 
жыл мен Наурыз мерекелерінен 
бөлек, атаулы күндерде де 
шаруа  шылық басшылығы ба
лалар мен қарттарға, көп балалы 
аналарымыз бен ұстаздар 
қауымына ұдайы сыйқұрмет 
көрсетіп отырады, – дейді 

«Еңбек» ауылдық округінің 
әкімі Қайрулла Қалданов.

Расы сол, Қызылорда күрі
шінің қадірі жыл санап артып 
келеді. Судан тапшылық көрсе 
де, сағы сынбай жыл сайын 
өнім мол алып жүр. Екіншіден, 
Сырдың басты дақылы шетел 
асқалы көп жыл өтті. Экспорт 
әлеуеті кеңейді. ТМД елдерінен 
бөлек, Иран мен Ауғанстанға 
да жіберілуде. Күріштің қадірін 
құнттай білген біздің диқандар 
мың мәрте құрметке қашаннан 
лайық болатын. Маңдай терін 
мақтаныш еткен «Еңбек» ауы
лының егіншілері де осы саптың 
қатарында.

Жалағаш ауданы

ЕҢБЕК БАҒАЛАНҒАН ЖЕРДЕ
ЕҢСЕ ТІКТЕЛЕДІ

Sb
Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

«Еңбек Жер» – бұл  ауылдың айнасы іспеттес. 
Ауылмен аттас шаруашылық жыл сайын елдегі 

ақсақалын құрметтеп, жас буынын игі іске қарай жетелеп 
жүр. Ал еңбекте үздік көрінген жігіттеріне темір тұлпар 
мінгізіп, баспана сыйлауда серіктестіктің тындырғаны 

көп. Сондай-ақ ел ішіндегі қандай да бір игі шарада 
демеушілік көрсетуде еш тартынбапты. Еңбекті сүйген, 

елді сүйген азаматтарды біз осы елден байқадық.

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

«Бизнес старт» 
кәсіпкерлік орталығы 
биыл республикалық 
бизнес инкубаторлар 

жүйесіне енгізілген 
болатын. Осы 
бағдарламаға 

сәйкес,  «QazІnnova-
tion» АҚ еліміздегі 
жас кәсіпкерлердің 

инновациялық 
жобаларын қолдау 

мақсатында 
қайтарымсыз 

грантқа өтінім 
қабылдайды.

Аталған грант электронды өндіру, 
«жа сыл» және қаржылық тех нологиялар, 
робо то техника, IT салаларына ба
ғытталған.  Бұл жө нінде өңірлік ком му
никациялар қыз метінде өткен бри фингте 
Қор қыт ата атын да ғы Қызылорда уни
верситеті кәсіп кер лік орталығының же
текшісі Жанарыс Түбекбаев айтып берді.  

– Бизнес идеяларды жүзе ге асыруға 
қол дау та нытып келе жатқан «QazІnno
vation» АҚ бірнеше бағыт бо йынша 
қайтарымсыз грант тағайындайды. 
Оның ал ғаш қысы – технологиялық 
ком мерцияландыру бойынша 20 млн 
теңгеге дейінгі қар жыландыру гранты. 
Басты шарт – жеке кәсіпорын жоба ның 

мөлшеріне сай өзінің 
атынан 10 пайыз 
қаржы салуы керек. 
Сондайақ, жо баны 
іске асыру мерзімі 
– 6 ай. Екінші бағыт 
– жұмыс іс тейтін 
кәсіпорындардың  IT 
тех нологияларды ен
гізуге арналған грант
тық бағ дар ламасы. 
Жобаны қаржы лан
дыру мөлшері – 100 
млн теңге. Ол 36 
ай мерзімде толық 
іске қосылуы шарт. 
Келесі грант – жалпы 
технологиялық құ

ралжабдықтарды алуға бағытталған 400 
млн теңгелік бағдарлама. Мұнда жеке 
қаржыландыру мөлшері келісімшарт 
бойынша 30, ал құралжабдықтарды 
алуға 50 пайыздан төмен болмауы 
қажет, – деді ол. 

Айтуынша, соңғы грант тық жоба – 
кластерлердің тех  но логиялық дамуына 
ар нал ған 800 млн теңгелік бағ  дарлама. 
Бұл жобаға кә сіп иесі жеке қаражатынан 
20 пайыз көлемінде қар жы салуы тиіс. 
Жалпы, инно вация лық жобаларға арнал
ған қай тарымсыз грант – жас кәсіп керлер 
үшін мол мүм кіндік. Тек әр жобаны өз 
мерзімінде орындау керек.

БРИФИНГ

Нақты кезеңде аймақта эпизоотиялық ахуал 
тұрақты. Биылғы жыл басынан бері

 5 мыңнан астам жануарға 14 түрлі жұқпалы 
ауруға қарсы арнайы препарат салынып, алдын 

ала егу жұмыстары толық орындалды. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 

өткен брифингте облыстық ветеринария 
басқармасының басшысы Шахмардан 

Қойшыбаев мәлімдеді.

ЭПИЗООТИЯЛЫҚ 
ЖАҒДАЙ ҚАЛЫПТЫ
– Қазіргі таңда республика бойынша 299 елді 

мекен аса қауіпті 20 түрлі аурудың қолайсыз 
ошағы ретінде тіркеліп отыр. Алайда, біздің 
облыста эпизоотиялық жағдай тұрақты деп 
бағалануда. Биыл жануарлар мен адамға ортақ 
жұқпалы бруцеллез ауруының алдын алу 
мақсатында 1318,4 мың мал басының қан құрамы 
тексерілді. Нәтижесінде 99 жануардан аталған 
ауру анықталып, ветеринариялықсанитариялық 
талаптарға сәйкес залалсыздандырылды. Сонымен 
қатар бірдейлендіру ақпараттық жүйесіне 
енгізілмеген ауыл шаруашылығы жануарларын 
тіркеу үшін «Жасыл дәліз3» арқылы 70,5 мың мал 
басы аталған жүйеге енгізілді. Осыған сәйкес, төрт 
түлік саны былтырғы жылға қарағанда 6 пайызға 
өскен. Нақтырақ айтқанда, мүйізді ірі қара саны – 
7,6, уақ мал – 3,3, жылқы – 17,5, түйе 7,7 пайызға 
көбейді. Былтыр қабылданған «Жануарларға 
жауапкершілікпен қарау туралы» ҚР Заңына 
сәйкес, облыс көлемінде үй жануарларын құтыру 
және эхинококкоз ауруына қарсы егу жұмыстары 
да белсенді түрде жүргізілуде, – деді басқарма 
басшысы.

«СБ» ақпарат

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРҒА 
ГРАНТ БЕРІЛЕДІ
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Басында біз және бір тігін станогымен жұмысын 
бастаған ол кейін үйін кепілге қойып, 4 млн теңге 
несие алды. Оған 3-4 ең қажетті деген станок сатып 
алып, жұмысын жандандыра түсті. Бүгінде ол 
шегеленген мәсінің ұзын және қысқа түрін, саптама 
етік тігеді. 

– Біздің етіктеріміз өте сапалы. Олай дейтінім, 
ағаш шегемен шегелейміз. Ал ағаш шеге өте 
сапалы әрі ұзаққа шыдас береді. Тоғай ағашы мен 
қайыңнан жасалған шеге өте иілгіш келеді. Әкемнен 
үйренгенімдей, мен де ағаш шегемен шегелеймін әрі 
заманауи әдісті қосып тігіп жатырмын. Көз алдыма 
аяқ киімдердің түрлі үлгілері келеді. Соны қағазға 
түсіріп алуға тырысамын. Ұлттық ою-өрнектермен де 
әдіптеймін, – дейді кәсіпкер. 

Етікке қажетті ма териал дарды Шымкент, Алматы, 
Тараз және Семей қалаларынан алдырады. Таза 
былғарыдан тігеді. Бір аяқ киімді 2-3 күнде тігіп 
шығады. 

– Қазіргі базардағы аяқ киімдердің табанына 
кар тон салынған, материалы да жасанды тері. Картон 
ыл  ғалға төзімсіз келеді. Адам ның аяғын терлетіп, 
суыққа шалдықтырады. Ал біз таза былғарыдан 
саламыз, аяқ киімнің ішіне қой терісін пайдаланамыз. 
Ол – жылы әрі табиғи таза өнім. Сондықтан адам 
ағзасына да пайдасы мол. Жалпы аурудың бәрі аяқтан 
басталады. «Денің сау болсын десең, аяғыңды жылы 
ұста, әдемі көрінгің келсе, басыңды жылы ұста» деген 
сөз бар.  Шынында солай, аяқты жылы ұстаудың 
маңызы зор. Ол үшін киіп жүрген аяқ киімімізге, 
оның сапасына аса мән беруіміз керек, – дейді етікші.

Заман талабына сай Жандәулет те әлеуметтік 
желінің игілігін көруде. Шы ғарған өнімін сонда 
жариялап, сол арқылы тұтынушы табуда. Әсіресе, 
солтүстік өңірлерден сұраныс көп. Заманауи аяқ 
киімдермен қатар саптама етікке, мәсіге тапсырыс 
берушілер баршылық. Осы орайда кәсіпкер цехын 
үлкейтіп, кәсібін кеңейтуді көздеп отыр. Сондай-
ақ, жас жігіттерді осы кәсіпке баулып, етік тігудің 
қыр-сырын үйретсем, сол арқылы етікшілік өнерді 
дамытуға үлес қоссам деген мақсаты бар. Айтпақшы, 
етіктердің бағасы 15-20 мыңнан басталып, тапсырыс 
берушінің талабына сай өсе береді.  

Инемен құдық қазғандай, бейнеті көп кәсіптің 
жалынан ұстап, атадан келе жатқан өнерге адалдық 
танытып жүрген  Жандәулетке біз де риза болдық.  
Отандық өнімнің өрісін кеңейтер осындай кәсіп-
керлеріміз көп болғай!

Тағы бір жаңалық, дәл осы 
өнімнің бағасын тұрақтандыру 
үшін күріш өндіруші және 
өңдеуші кәсіпорындармен кө-
терме бағадағы күріштің келісін 
339 теңгеден босату жөніндегі 
меморандумға қол қойылыпты. 
Осы құжат негізінде жоғарыда 
айтқан кәсіпорындардан күріш 
алған сауда желілері бұл бағаға 
тек 10 пайыз қосып, яғни, 372 
теңгеден ғана сата алады. Қазір 
4 күріш өңдеуші кәсіпорын мен 
4 супермаркет арасында осылай 
өзара меморандум жасалған. 

Енді бір қызық жайт, 
облыста жеке тұлғалардан 
қар жы алып күріш өндіру-
мен шұғылданатын шаруа-
шы лықтар бар. Бұл жерде 
ба ғаны ақша беріп отырған 
инвестор қоюы әбден мүмкін. 
Бір ғана мысал, биылғы көктем 
басында ақталмаған күріштің 
бір келісінің бағасы 80-90 теңге 
болған. Ал алдағы көктемде 
бұл 100-120 теңге болуы 
мүмкін. Осылайша бірнеше 
мың тонна күріштің ақшасын 
алдын ала алып, тіршілік 
етіп отырған шаруашылық 
күзгі науқан кезінде бар өні-
мін қарызының өтеуі есе бінде 
қаржыландырушы инвестор-
дың қамбасына құйып жүр.

Жоғарыда айтқан экспортқа 
оралсақ. Статистикаға сәйкес, 
биыл 1 қазанға дейін біздің 
өңір ден құны 43 млн долларды 
құрайтын, 80 мың тоннадан 

астам ауыл шаруашылығы 
өнімі эскпортталыпты. Олар-
дың қатарында күріш, балық, 
қамыс, қауын-қарбыз, қызанақ, 
көкөніс және күріш қалдығы 
бар. Бұл өнімдер 21 мемлекетке 
жіберілген.

Бұның ішінде барлық 
экспортталған өнімнің 88 
пайызға жуығын күріш құрап 
отыр. Биыл 70,5 мың тонна 
күріш 34,1 млн долларға сатыл-
ған. Иә, Сыр дақылын сатып 
алған мемлекеттер тым көп. 
Көршілес Ресей, Қыр ғызстан, 
Өзбекстан, Түрікменстан, 
Тәжікстаннан бөлек, Украина, 
Грузия, Литва, Әзербайжан, 
Беларусь, Ирак және Түркия 
елдері де бар.

КҮРІШ СОРТЫ 
КӨБЕЮДЕ
Шаруашылық құры лым-

дарына күрішті өсіруден 
бөлек, оның сапасы мен түрлі 
сор тының құнарлығы жайлы 
да білген абзал. Бұл мәселе 
бойынша арнайы айналысатын 
институт бар. Оның басты 
міндеті – күріш сапасының 
жоғары болуы және суды аз 
тұтынатын сорттарын шығару.

Қазір облыс орталығындағы 
Ы.Жақаев атындағы Қазақ 
күріш шаруашылығы ғылыми-
зерттеу институты күріштің 
«Indica» түріне жататын,  
ұзын дәнділігімен, шыны 

түстілігімен ерекшеленетін, 
сондай-ақ әлемдік нарықта 
сұранысқа ие «Slender» атты 
күріш түріне сәйкес келетін 
«Айсара» атты сортын 
шығарған.

– Біздегі күріш сортының 
көбісі – ресейлік. «Лидер» және 
«Янтарь» деп аталатын сортты 
біздің шаруалар көптеп егеді. 
Сондай-ақ институт ғалымдары 

дайындаған «Маржан», «Сыр 
сұлуы», «Әйгерім» және 
«Айсара» сияқты жергілікті 
күріш сорттарын айтуымызға 
болады. Қазір егіліп жүргені 
–  «Маржан» мен «Сыр сұлуы» 
сорты. Мысалы, ресейлік 
сорттар 120-125 күнде піссе, 
кейінгі шыққан «Сыр сұлуы» 
сортының өнімі 110 күнде 
дайын болады. Ал кейінгі 

«Айсара» сорты вегетациялық 
кезеңде 108-111 күнде пісіп 
жетіледі. Суару нормасы да 
басқа сорттарға қарағанда 15-
25 пайызға төмен. Сондай-ақ 
бұл жоғары болып әрі біркелкі 
түптеніп өседі. Жинау кезінде 
тікелей комбайнмен орып, бас-
тыруға ыңғайлы өнім, – дейді 
ауыл шаруашылығы және жер 
қатынастары басқармасының 

бөлім басшысы Жүсіпбек 
Әжібеков. 

Биыл «Қарауылтөбе» 
ғылыми-өндірістік учаскесінде 
«Айсара» сортынан 2000-
2500 келі жиналса, келер 
жылы 50-60 тоннаға дейін 
тұқым өндірілмек. Айта ке-
тейік, бүгінде біздегі күріш 
тұқымының 10 пайызы отандық 
болса, 90 пайызын ресейлік 
сорттар құрап отыр.

Аграрлы аймақ саналатын 
Қызылорда облысының аты 
көбіне-көп күрішімен танымал. 
Иә, төрт түлікті көбейтіп, өзге 
де кәсіп түрін жандандырып 
жүргендер жоқ емес. Сондай-
ақ балық шаруашылығында да 
экспорт әлеуеті жоғары. 

Күріш көлемін қысқартсақ 
та, суды аз қажет ететін 
дақыл түрін көбейту мақсат 
болып отыр. Биылдың өзінде 
малазықтық дақылдармен 
қатар, картоп, көкөніс, бақша 
дақылдарын егу көлемі 7,3 
гектарға артты. Бұған қосымша 
облыс әкімінің тапсырмасымен 
тұрғындардың өз-өзін қамтуы 
үшін аймақта 1433 гектар жер 
дайындалып, 3802 отбасы 
бақша екті. Бұл – өңірдегі азық-
түлік бағасы тұрақтылығына 
бірден-бір септік.

Қорыта айтқанда, күр-
делі жағдайға қарамастан 
қиындыққа төзіп, мол өнім 
алуды мақсат тұтқан Сырдағы 
диқандардың еңбегі мың мәрте 
құрметке лайық. 

БАҒА БЕЙНЕТКЕ ТАТИ МА?

Атап айтқанда, жоғары оқу 
орнын білім беру, денсаулық 
сақтау, әлеуметтік қамтамасыз 
ету, мәдениет, спорт, сондай-
ақ, ветеринария мамандығы 
бойынша бітірген жас ма-
мандардың ауылдық жерге 
жұмысқа орналасуын қолдау 
шаралары қарастырылған. Мы-
салы, жас маманның тұрғын үй 

салуы немесе сатып алуы үшін 
1500 айлық есептік көрсеткіш 
көлемінде (3063*100 АЕК = 
4594500 теңге) 15 жылға дейін 
жылдық 0,01 пайыз сыйақы 
мөлшерлемесімен бюджеттік 
несие түрінде әлеуметтік  қолдау, 
оған қоса 100 айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде бірыңғай 
жәрдемақы алуына мүмкіндігі 
бар. Осы аталған әлеуметтік 
қолдауды иеленген маман 
ауылдық елді мекенде кемінде 3 
жыл еңбек етуге міндетті. 

Бағдарламаға жауапты 
облыстық экономика бас қар-
масының мәліметіне қарасақ, 
биыл 526 маманға біржолғы 
көтерме жәрдемақы төлеуге 
Қызылорда қаласы және 
аудандар бюджетінен 161 538 
теңге қаралған болса, осы 
уақытқа дейін 508 маман өзіне 
тиесілі жәрдемақысын алған. 
Оның ішінде 307 білім, 134 
денсаулық сақтау, 8 мәдениет, 3 
әлеуметтік қамсыздандыру, 35 
спорт, 16 агроөнекәсіп кешені 
салалары маманы, 3 мемлекеттік 

қызметкер бар. Сонымен қатар, 
517 маманға жеңілдетілген не-
сие мен тұрғын үй алуға не месе 
салуға республикалық бюд-
жеттен 2 373 629 мың теңге 
төленген. 

Бағдарламаға жауапты бас-
қарма мамандарының ай туынша, 
қазіргі елдегі экономикалық 
жағдайға байланысты аталған 

бағдарламаны жүзеге асыру үшін 
бюджеттік несие мөлшері мен 
біржолғы көтерме жәрдемақы 
көлемін ұлғайту мәселесі туындап 
отыр. Бұған байланысты тиісті 
министрліктерге ұсыныстар 
беріліп, қаралып жатыр.

Қай кезде де қай сала маманы 
болсын, басты мәселе баспана 
екені белгілі. Осы орайда 2010-
2022 жылдар аралығындағы 
жеңілдетілген тұрғын үй 
алған мамандар бойынша көр-
сеткішке көз салсақ, 2010 жылы 
жалпы саны 330 маман тұрғын 
үймен қамтамасыз етілсе, 
оның ішінде басым бөлігі – 
білім және денсаулық сала-
сының мамандары, яғни, білім 
саласының 244, денсаулық 
саласының 77 маманы осы 
қолдауды пайдаланған. Ал 
жоғарыда айтып өткеніміздей, 
биыл (2022  жылы) 517 маман 
тұрғын үй несиесін алған екен. 
Жоғарыдағы көрсеткіш сияқты, 
бұл жылы да білім мен денсаулық 
саласы мамандарының қатары 
көп. Айталық, 285 білім саласы, 
159 денсаулық саласы мамандары 
болса, 15 мәдениет, 29 спорт, 

23 ауыл шаруашылығы маманы 
осынау әлеуметтік қолдауды 
пайдаланған. 

Енді осы «Дипломмен – 
ауылға!» бағдарламасы бойынша 
еңбек етіп жатқан маманның 
пікіріне кезек берейік. Шиелі 
ауданының тұрғыны, мұғалім 
Еркебұлан Рысдәулетов осы 
бағдарлама бойынша Шиелі 

кентіндегі Ш.Уәлиханов атын-
дағы  №127 мектеп-лицейіне 
география пәнінің мұғалімі 
болып жұмысқа орналасқан. 
Келіншегі – тігінші, модельер-
конструктор. Жас отбасы биыл 
тұрғын үй сатып алды.

– Негізінде жас мамандар үшін 
өте жақсы бағдарлама. Тұрғын 
үй сатып алуға немесе салуға 
1500 айлық есептік көрсеткіш 
көлемінде 0,01 пайызбен яғни, 
төмен пайыздық мөлшерлемемен 
15 жылға беріледі. Мен өткен 
жылы мамырда құжаттарымды 
тапсырғанмын, биыл шілде 
айында баспанаға қол жеткіздік. 
Осы орайда несиені рәсімдеу 
уақытын жеделдетсе деп ой-
лаймын. Тағы бір айта кетерлігі, 
қазір бұл қаржыға үй сатып 
алу қиын. Себебі, үйдің бағасы 
қымбаттап кеткен. Бағдарлама 
қабылданған жылдары үйдің 
бағасы қаражат көлеміне сәйкес 
болған шығар, әйтсе де бүгінгі 
баға мүлде басқаша. Сондықтан 
қаражат көлемін қайта қараса, 
дұрыс болар еді. 

Жалпы бағдарлама өте тиімді. 
Мақсаты да айқын. Расында, 

ауылдың әлеуетін көтеру үшін 
жастарды көбірек тарту керек. 
Сонымен қатар, ауылда тұратын 
жас отбасылардың тұрақтап 
қалуына қолайлы жағдай жасаған 
жөн болар еді, – дейді мұғалім. 

Жылдан-жылға мемлекет 
тарапынан мұғалімдер мен 
дәрігерлерге деген қолдау аясы 
артып келеді. Жоғарыдағы 

көрсеткіштерге жүгінсек, аталған 
саланың жүздеген маманы 
бағдарлама игілігін көріп 
отыр. Ал ауыл шаруашылығы 
саласы мамандарының қатары 
аз екені байқалады. Дегенмен,  
бағдарламаны жүзеге асырып 
отырған басқарма өкілдерінің 
айтуынша, қажетті мамандар 
тізімі аудан әкімдіктері жа-
нындағы арнайы комиссияның 
ұсынысымен нақтыланады екен. 
Айта кетейік, бүгінге дейін 
5 мыңнан астам жас маман 
бағдарлама арқылы жұмысқа 
орналасып, тұрғын үймен 
қамтылған.

Қорыта келе айтпағымыз, 
«Дипломмен – ауылға!» – ауыл-
дың тұрмыс-тіршілігін ны-
ғайтуға арналған дап-дайын 
бағдарлама. Алдағы уақытта 
олқы тұстарын қайта қарап, 
тиімділігін жетілдіре түсу қажет. 
Себебі, экономикалық тұрғыдан 
қай уақытта да ауыл – қаланың 
асыраушысы. Сондықтан мұн-
дағы тіршіліктің арнасына сай 
болуы тек ауыл  ғана емес, қала 
үшін де маңызды. 

ЕТІКШІЛІК – 
ЕСКІРМЕЙТІН 
КӘСІП

1-бет 

1-бет 

«ДИПЛОММЕН – АУЫЛҒА!»
ДІТТЕГЕН МАҚСАТЫНА ЖЕТТІ МЕ?
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Бұл жазбамда адамгер
шіліктің ақ жолынан адас
паған, ақылой мен па ра
саты мол, сынаққа толы 
соқпақты жолда сүрін бей, 
өз кемеліне келген әріп
тесім жайлы айтпақ пын. Ол 
– жылдар бойы облыстың 
орман шаруашылығында 
қызмет істеп, сол саланы 
дамытуға өзін арнаған аза
мат. Бүгінде 70 жас тың 
белесіне шығып отырған 
Мырзамұрат Ибраев тың 
басты қасиеті – қарапа йым
дылық, әлі сол дағ дысынан 
жаңылмай келеді.

1952 жылы Шиелі ау
данына қарасты «Сұлу
төбе» станциясын да дүние
ге келген ол осын дағы 
М.Ломоно сов атындағы 
№41 қа зақ орта мектебінде 
оқы ды. 1970 жылы мектеп
ті үз дік аттестатпен біті ріп, 
Алматыдағы ауыл шар
уашылығы институ тын
да дәріс алды. 1975 жы лы 
атал  ған оқу орнын «Ор ман 
шаруашылығының ин же
нері» мамандығымен тә
мамдап, елге оралды.

Мырзамұрат еңбек жо
лын облыс орталығын дағы 
«Сырдария» механикалан
ды рылған орман шаруашы
лығында бастады. Орман
шының көмекшісі бола 
жү ріп, оқыған дәрісін тә
жі   ри бемен ұштас тырды. 
19781984 жыл да ры «Тар
тоғай», «Қармақ шы» ор
ман шаруа шы лықтарында 
орман инженері, бас ор
ман  шы, 19841993 жыл 
дары Қармақшы аудан
дық партия комите тінде 
нұс  қаушы, ұйымдас тыру 
бө лімінің, сондайақ пар
тия лық есеп секторы ның 
меңгеру шісі, Халық де
пу   таттары Қармақшы ау
дан дық кеңесі жалпы бө
лі мінің меңгерушісі, іс 
басқа рушысы қызметтерін 
абы роймен атқарғаны бар.

Бірақ Мырзамұрат өз 
мамандығына оралуды 
мақ сат тұтты. Солай бол
ды да. 19932006 жыл дары 
Жалағаш орман шаруа
шы  лығы және жануар лар 
дүниесін қорғау мемле кет
тік мекемесінің дирек то
ры, облыстағы осы сала
лық басқармада же текші 
ма ман, Сырдария орман 
шаруа шылығы және жа
нуарлар дүниесін қорғау 
мемлекеттік мекемесінің 
инженері, облыстық аумақ
тық басқармада бас маман 
болып жұмыс істеді. Орман 
шаруашылығы саласында 
кіші қызметкер болып бас
тап, сатылап өсті.

Ал 20062016 жылдары 
Жалағаш кенті әкімінің 
орынбасары, осы аудандық 
әкімдік аппаратында мем
лекеттікқұқықтық жұ
мыс   тар бөлімінің бас инс
пек торы болды. Мырза бай 
ахун ауылында әкім, Жа
лағаш аудандық вете ри
нария бөлімінде бас маман 
болып та істеді. Осындай 
жауапты қызметтерге өзі
нің білімбіліктілігі, күш
қайраты, қайтпас жігері
мен жетті деп толық айта 
аламыз.

Мырзамұрат көпбалалы 
отбасында дүниеге келді. 
Әкесі Аймұрат – нағыз ең
бек адамы, ал анасы Діл
дәш – 11 ұл мен қызды дү
ниеге әкелген Батыр ана. 
Шаңырақта алған тә лім
тәрбие арқасында Мыр за
мұрат өз қатарының ал ды 
болды. Білмегенін үй реніп, 
қателескен жерін қай та
ламауға тырысты. Шыны 
керек, оның бүгінгі үлкен 
азаматтық деңгейге жетуі 
– тынбай еңбек етуінің ар
қасы. Кезінде оның бас шы
лығымен қаншама гек тар 

орман мен тоғай оңа лып, 
қаншама гектар жер ин
же нерлік жүйеге кел ті
ріл ді. Шөлдің алдын алу
да сексеуіл мен сарсазан 
егіп, қу даланы көгертуге 
көп күш жұм сағанын біреу 
біліп, біреу білмес. Осы
ның бәрі – оның Сыр елі 
топырағында қалдырған 
ізі, төккен ащы тердің бү
гін гі жемісі.

1978 жылы облыстық 
орман шаруашылығы ме
ке месінің басшысы Има ма
дин Ахметовтің нұс қауы
мен Қармақшыдағы орман 
шар уашылығын дамытқан 
ол қыруар жұмыс істеді. 
Сол кездегі аудандық пар
тия ко митетінің бірінші 
хат шысы Елеу Көшербаев 
бас таған ағалары қолдап, 
са лаға қатысты өзекті мә
селелерді шешіп отырды. 
Осы ауданда Елтай Ты
ныш тықбаев, Қаһарман 
Та бынбаев, Әбдіразақ Әлі
беков, Болатбек Сүлей
ме нов, Сәбит Отызбаев 
сынды ағалар тәлімін алып, 
ақы лын тыңдады.

1993 жыл. Тоқырау уа
қыты. Ел еңсесін тіктеу 
үшін Тәуелсіз Қазақ стан
да білімді де білікті ма
ман дардың жансе біл дене 
еңбек етуіне тура кел ген 
кез. Әсіресе, орман шар
уа  шылығы саласында ма
мандар қат еді. Сол жыл
дары аудандық партия 
ко  ми тетінде жүрген Мыр 
за мұрат әу баста өзі таң
даған мамандығы – ор
ман   шылыққа бет бұ р ды. 
Жа лағаш аудандық орман 
шаруа шылығы және жа
нуар лар дү ниесін қорғау 
мем лекеттік мекеме  сі нің 
дирек торы болып бар ды. 
Мөрден басқа түгі жоқ 
ме кемеде жоқтан бар жа
сауға тура келді. Сол кез
дегі аудан әкімі Сәмит 
Дал  дабаевтың басшы
лығы  мен мекеме де аяққа 
тұр ды. Сан жылдар бойы 
осы са ланың жүгін арқа
лаған Мырзамұрат ор ман 
шаруа шылығы бойын ша 
көптеген қызжігіттерді 
жұ мысқа қабылдап, білге
нін үйретті. Олардың қата
рында Базарбай Сәрсем
баев, Меруерт Жортекеева, 
Дархан Мылтықбаев, Нұр
лан Тұрғанбаев, т.б, онда
ған азамат бар еді. 

1997 жылы Жалағаш 
ауданының әкімі Қожах
мет Баймахановтың тап
сыр масымен сонау Шым
кентке дейін барып, көшет 
алдырып, орталықты көр
кейтуді де өзі қолға ал
ды. Бүгінде сол көшет тің 
басым көпшілігі жай қа
лып өсіп, Жалағаш кен тіне 
көрік беріп тұр. Сон дай
ақ Мырзамұрат бас таған 
мекеме осындағы ғасыр дан 
астам тарихы бар «Иман 
құл» мешітін қайта жа
ңартуға белсене арала сып, 
күмбезі мен мұнарасын 
жаңғыртудан өткізді. «Ақ
терек» тынығу лагері мен 
№202 орта мектеп құ ры
лысын жүргізуде де кейіп
керіміздің қолтаңбасы 
бар. Республика көлемінде 
ата лып өткен Бұқарбай 
ба тырдың 180 және 200 
жылдығына бел буа, білек 
түре атсалысып, азаматтық 
парызын өтеді. Жалпы 
Жа  лағашта 23 жылдан ас
там қызмет еткен ол аудан 
экономикасы мен халық
тың әлеуметтік жағдайын 
көтеруге үлесін қосты.

Иә, Мырзамұраттың 
ел алдындағы ерен еңбегі 
елеу сіз қалған емес. Ол 
ке зінде аудандық партия 
коми тетінің мүшесі бола 
жүріп, бірнеше рет аудан 

мен облыстық партия кон
ференцияларына делегат 
болып қатысты. Жоғарғы 
партия, кеңес, кәсіподақ 
органдары мен облыс, ау
дан әкімдіктерінің «Құрмет 
грамоталары» мен «Алғыс 
хаттарына» ие болды. «ҚР 
Тәуелсіздігіне 25 жыл» 
ме далі мен ІІІ дәрежелі 
«Еңбек даңқы», ІІ дәрежелі 
«Қазақстан орманын қор
ғаудағы мінсіз қызметі 
үшін» төсбелгілерін кеуде
сіне тақты. «Жалағаш ау
данының құрметті азама
ты» атанып, бақытын 
ең  бектен тапқанын тағы 
бір дә лелдеді.

Құдай қосқан қосағы 
Бибіраба Бейсенова да – бі
лім саласында қызмет іс
теді, бүгінде зейнет жа сын 
дағы ұстаз. Екеуі – өмір ге 
үш ұл мен екі қыз әкеліп, 
16 немере, 2 шөбе ренің 
қы  зығын көріп отырған ба
қытты отбасы.

Мырзамұраттың бір 
ерекшелігі – «Уәде – Құдай 
сөзі» деген тоқтамды пір 
тұтқан. Ол үшін ағайын
туыс, досжаранға деген 
адалдық бәрінен жоғары. 
Тағы бір айта кететін нәр
се, бәзбіреулер секілді ба
қастық, іштарлық, қызға
ныш мінезден ада. 

Мырзамұрат екеуміз 
Қы зылордаға көшіп келген 
соң, бұрынғы маманды ғы
мыз бойынша еңбек ет кен 
саламызға сәйкес «Ор ман, 
аң және балық шаруа шы
лығы» салалық арда гер
лер ұйымына есепке тұр
дық. 2016 жылы мен осы 
ұйымның есеп беру жина
лысында төраға болып, ал 
Мырзамұрат кеңес мү шесі 
ретінде сайланды. Со дан 
бері көптеген жұмыс атқа
рылып, бұл қаладағы іргелі 
қоғам дық ұйымға айналды. 
Бекітілген арнайы ісша
ра жоспарына сәйкес жыл 
сайын ардагерлердің қаты
суымен түрлі игі іс ұйым
дас тырылды. Мыса лы, бұ
ған Наурыз мереке сінде 
ағаш отырғызу акция сы на 
қа тысу, киелі жерлер – 
Қожа Ахмет Яссауи, Арыс
тан баб, Қорқыт ата, Үкаша 
ата сияқты кешен дерге 
зия рат ету, «Қамбаш» кө
лін дегі балықшылар сле
тіне бару сияқты сапар лар 
кіреді. Сонымен бірге Айт
бай Қосағалиев, Совет
бек Әбсадықов, Сахи 
Бда  нов тың 80 жыл дық ме
рей  то йын өз дәреже сінде 
өт    кізілу інде Мырза мұрат 
ті   ке  лей басықасында жүр
ді.

Қандай лауазым иесі 
бол сын, мақтайтын да, 
дат  тайтын да халық. Пара
сатпайымы мол азамат 
көп шілік жинал ған жерде 
мақ та нып, масаттан байды. 
«Ұлық болсаң, кішік бол» 
деген тәмсілді берік ұстай
ды. Міне, осындай қасиеті 
бар Мырзамұ раттың бекзат 
болмысы мен адамдармен 
тіл табыса алатын қасиеті 
үшін көпшілік құрмет тұ
тады.

Кемел жасқа келіп, зей
неткерлікке шыққан оның 
алған асуын түгендеп шығу 
әсте мүмкін емес. Өзіне тән 
сабырлы қалпынан шалыс 
баспаған Мырзамұрат ту
ралы үзік сырды «халық 
үшін еткен еңбегіңнің ра
хатына бөленіп жүре бер
гейсің» деген тілекпен қо
рытындыладым.

Сақтаған 
ЕШМАХАНОВ,

сала ардагері,
«Еңбек сіңірген 

құрметті орман өсіруші» 
төсбелгісінің иегері

Оқужаттығу барысында жер
гі  лікті уақытпен 9:00де «Да
был1001» сигналы түсті. Оқу
жат тығуды бақылау үшін Әйтеке 
би кентінде орналасқан «Қаз
АвтоЖол» мекемесінің аула сында 
Қазалы ауданы бойынша азаматтық 
қорғау қызметтерінің және шұғыл 
әрекет ету жасақта ры күшқұрал
дарының әзір лігін Қазалы ауданы 
әкімінің орынбасары Күн тілес Ай
дар бекұлы қарады. Осы оқужат
ты ғуға 176 жеке құрам 74 бірлік 
техника қатыстырылды. Сонымен 
қатар аталған саптық қа рауға 
азаматтық қорғаудың об лыс тық 
қызметтерінің өкілдері қатысты.

Оқужаттығудың бірінші шарт
ты жағдайына сәйкес облыстық 
автожолда автокөліктердің соқты
ғысуынан апат болып, өрт сөндіру, 
медициналық және қоғамдық тәр 
тіпті сақтау қызметтері жұ мыл
дырылды.

Екінші шартты жағдайға сәйкес 
жолаушылар пойызының алдыңғы 
бөлігінен өрт шығып, ішінде 20 
жолаушы қалып қойғаны анық
талды. 

Үшінші шартты жағдайға сәй
кес республикалық маңызы бар 
автомобиль жолдарында қардың 
көп түсу салдарынан автокөлік 
кептелісі болған. Қар құрсауында 
қалып қойған жолаушыларды эва
куациялау және ыстық тағаммен 
қамтамасыз ету жұмыстары жүр
гізілді.

«Қыс2022» РҚШОЖ басшылы
ғының штабымен және телефон 
желілері жылжымалы бас қару 
пунк тінен Төтенше жағдайлар ми
нистрлігімен бейнеконференция 
бай ланысы ұйымдастырылды. 
Жал  пы облыс бойынша оқужат
тығуға барлығы 1184 жеке құрам 
адамы және 351 бірлік техника 
қатыстырылды. Оқужаттығу аяқ
талған соң «Қыс2022» РҚШОЖ 
басшылығының штабы қорытынды 
жиын өткізді.

Ісшара кезінде Қазалы ауда
ны әкімінің орынбасары Күн тілес 
Назымбеков, облыстық төтен ше 
жағдайлар департаменті басты
ғының орынбасары подполковник 
Бекболат Әбдіқадыров және Қаза
лы аудандық төтенше жағдайлар 
бөлімінің бастығы, азаматтық 
қор ғау подполковнигі Алтынбек 
Қалиев БАҚ өкілдеріне сұхбат 
берді.

Облыстық төтенше 
жағдайлар департаменті

Жер-Ана, табиғат, қоршаған орта, 
орман мен су, көл мен көк аспан – 
адамзат баласының өмір сүруінде 
басты мәнге ие қастерлі ұғымдар. 

Ата-бабадан қалған мына бір тәмсіл 
бар. «Көзіңді қалдыр, бұлақ көзін аша 

жүр, ізіңді қалдыр, жақсылық мұра 
шаша жүр, өзіңді қалдыр, бау өсіріп, 

жаса нұр». Мұнан бөлек, үш түрлі 
әрекетті сауап деп біліпті. Біріншісі 

– шөлге құдық қазу, одан соң – 
өзенге көпір салу, ал соңғысы 
– жерге ағаш отырғызу.  Қазақ 

«Атадан мал қалғанша, тал 
қалсын» деп те бекер айтты 

деймісің?!

Табиғатты 
аялаған азамат

«Қыс-2022» 
оқу-жаттығуы өтті

Азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің 
басқару органдарын, күштері мен құралдарын 

2022 жылғы 24 қарашада қысқы уақыттағы 
төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимылдарға 

даярлау мақсатында «Қыс-2022» республикалық 
командалық-штабтық оқу-жаттығуының облыстық 

кезеңі Қазалы ауданында өткізілді. 

Әдебимузыкалық кеш ақын 
болмысын сомдаған театрлан ды
рылған қойылымнан бастау алып, 
ИранҒайыптың «Ұлы өзен» атты 
әні хор ұжымының сүйемелдеуімен 
орындалды.

– Сенен артық Ана жоқ, 
асыл кием, 

Дидарыңды сағындым – 
Жасыл Күрең. 

Құлақкесті құлыңмын – 
Ұлыңмын Мен, 

Ұлылығың алдында 
басымды ием. 

Ақын жүрегінің аласапыран 
күйі, алғаусыз ақ пейілі, туған 
то пырағына деген шексіз сағы
нышы мен махаббаты тап осылай 
ақтарылып түскен... 

Енді бір сәт ерек мінезді ақын 
ИранҒайыптың өзі сөз алып, кө
ңіл пернесін дөп басып, күзгі жа
пырақтай саулап жүрек түк пірінен 
төгілген жыр шумақ тарымен Сыр 

халқына ыстық ықыласын жол
дады. 

Ақын шығармашылығы сонау 
1974 жылы жарық көрген «Жү
рек жырлайды» атты алғашқы 
жыр жинағы арқылы елге ете не 
таныс. Одан кейін «Тың құр баны», 
«Хайуандық комедия», «Кү
шігінен таланған», «Мен ішпеген 
у бар ма?», «Батқан кеменің бей
бақтары», «Алтын адам», «Алтын 
ажал», «Киелі күнә», «Хан – 
Абылай – Сабалақ», «Қорқыттың 
көрі», «Керкеткен», тағы басқа 
драмалық дастандар жазды. 1990 
жылы 3 томдық, 2006 жылы 13 
томдық таңдамалы жинағы оқыр
манмен қауышты. 

– Бүгінге дейін жалпы 50ден 
астам пьеса жазсам, оның оннан 
астамы Сыр бойы тұлғаларын та
нытуға арналды, – дейді ақын.

Кеште ҚР Еңбек сіңірген 
қайраткері, Ә.Мәмбетов атындағы 
мемлекеттік драма және комедия 

театрының актері Ербол Есен
досов ақын қаламынан туған «Қор
қыттың көрі», «Мен ішпеген у 
бар ма?», «Кертолғау», Махамбет 
драмаларынан монологтар оқыды. 
Сондайақ, Хазірет Сұлтан Қожа 
Ахмет Яссауи, Тұрмағамбет шайыр 
тұлғасын танытуға арналған рухты 
жыр жолдары көрермен қауымның 
жүрегіне жол тауып, қошеметіне 
бөленді.

Мерейтой иесі ақын Иран
Ғайыпқа филология ғылымда ры
ның докторы, академик, «Пара
сат», «Құрмет» ордендерінің 
иегері, халық аралық «Алаш» әдеби 
сыйлы ғының иегері, Қазақстан 
Жазу шылар одағы төрағасының 
орынбасары Бауыржан Жақып 
құттықтау лебізін арнап, осынау 
шығармашылық кештің жырсүйер 
қауым үшін тағылымы мол екенін 
атап өтті. Сыр бойын дүбірлеткен 
әдеби жиыннан алған әсерін жыр 
шумақтарымен өрнектеп жеткізді. 

Кешке автордың жары Дариға 
Амангелдиева және ҚР Мәдениет 
қайраткері Сәрсенкүл Ибрашова, 
ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, 
Ә.Мәмбетов атындағы мемлекеттік 
драма және комедия театрының 
актері Ербол Есендосов қатысты.

Шығармашылық кеште Н.Бе
кежанов атындағы облыстық қазақ 
академиялық музыкалық драма 
театрының артистері, жалпы Сыр 
өнерпаздары ақын сөзіне жазылған 
әнжырларды орындап, мазмұнды 
жиынның маңызын арттыра түсті.

Ақын, драматург, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
және «Парасат» орденінің иегері, «Платиналы 
Тарлан» тәуелсіз сыйлығының лауреаты, Сыр 

перзенті Иран-Ғайыптың 75 жылдық мерейтойына 
орай «Топырағыңды басқаным – тау асқаным» 

атты шығармашылық кеш өтті. Шығармашылық 
кешке облыс әкімінің орынбасары 

Нұрымбет Сақтағанов қатысты.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

“Топырағыңды басқаным – 
тау асқаным”

МЕРЕЙ
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"ЦИФРЛЫҚ 
ҚАЗАҚСТАН"
"Сыр бойы" газетінің арнайы беті

– Сәбит Ибадуллаұлы, ай
мақта білім саласын цифрлан
дыруда қандай нәтижелі жоба
лар бар?

– Облыстағы 294 мем лекеттік 
мектеп «Қазақ телеком», «Транс-
телеком» және «Сәтті» байла-
ныс опера торларының арналары 
ар қылы ғаламторға қосылған. 
Сондай-ақ, «BilimLand» цифрлы 
білім беру контентінің «Онлайн 
мектеп» платформасы бойынша 42 
пәннен 5700 сабақ пен 140 мыңнан 
астам тапсырма қолжетімді. 
Қағаз бастылықтан арылу және 
білім беру сапасын арттыру үшін 
барлық мектепте «Күнделік» элек-
тронды журналы іске қосылған. 
Оқушылардың оқу үлгерімі ту-
ралы барлық ақпарат аталған 
платформаға енгізілген.

Мұнан бөлек мектепке дейінгі 
және орта білім беру ұйымдарында 
балалардың қауіпсіздігін арттыру 
және кәмелетке толмағандар ара-
сында құқық бұзушылықтың алдын 
алу үшін «Қауіпсіз мектеп» жобасы 
жүзеге асырылуда. Осыған орай, 
облыс бойынша 294 мемлекеттік 
мектеп 100% бейнебақылау каме-
раларымен қамтылған.

– Медицина саласын цифр
ландыру жайын айтсаңыз.

– Қазіргі уақытта денсаулық 
сақтау саласын цифрланды-
ру – негізгі міндеттердің бірі. 
Осы орайда Денсаулық сақтау 
минис   трлігінің және оған қарас-
ты ұйымдардың ақпараттық жү-
йелерін бірік тіру жұмыстары 
жүр гізіліп жатыр. Аталған мә-
се лені шешу үшін бүгінде  
e-Health электрондық платфор-
масы іске қосылды. Бұл плат-
форма азаматтар денсаулығының 
ұлттық электрондық паспортын 
қалыптастыруға, микро сервистік 
архитектураны пай далануға және 
эталондық деректер базасын 
құруға мүмкіндік береді. e-Health 
плат формасының негізгі ком по-
ненттері іске қосылды. Алдағы 
жылы  толық пайдалануға беріледі.

Мұнан бөлек,  2020  жылдан 
бас тап «DICOM бейнелерін жіберу 
және мұрағаттау үшін PACS 
жүйесін енгізу» жобасы іске асы-
рылды. Бұл жүйе медициналық 
зерттеу нәтижелерін ұзақ әрі 
сенімді түрде сақтайды. Қазір об-
лыста 13 медициналық ұйымға 
аталған жүйе енгізілді. Жұмыс 
жалғасуда. 

– «Дамумед» электронды 
қосымшасын қол данушылар 
көбейді ме?

– Облыста барлық меди-
циналық ұйым аталған қосымша 
арқылы жұмыс істейді. «Даму-
мед» жүйесі арқылы дәрігерге 
тіркеу, дәрігердің тағайындауы 
электронды түрде 47%-ға жүзеге 
асқан. Оның ішінде жалпы 
тіркелгендер саны 755 054 болса, 
электронды түрде тіркелгендер 
357 864 адам. Бұл – кешенді меди-
циналық ақпараттық жүйенің 
бір бөлігі. Ол арқылы емделуші 
дәрі-дәрмектердің рецептін, зерт-
ханалық тексеру нәтижелерін 
көреді, дәрігердің қабылдауына 
жазылады, еңбекке жарамсыздық 
парағын, анықтаманы емханаға 
бармай-ақ алады. Бүгінде аймақ 
тұрғындары үшін қосымша арқылы 
100% электронды денсаулық пас-
порты толтырылған. 

– Өңірлік геоақпараттық 
жүйе туралы нақтырақ тоқ
талсаңыз?

– Облыс әкімдігінің ахуал -
дық орталығында облыс бойын-
ша күнделікті жедел мониторинг 
және әлеуметтік-экономикалық 
даму көрсеткіштері Nomad плат-
формасында талданады. Nomad 
ақпараттық-тал дамалық платфор-
масында 30-дан астам күнделікті 
жедел мониторинг жүргізіледі. 
Атап айтқанда, әлеуметтік-эконо-

микалық бағыт бо йынша 53 
көр сеткіш, азық-түлік өнімдері 
бағаларының мониторингі және 
күнделікті «Құқық бұзушылық 
картасы» деректер қорын тол-
тыру және талдау жүзеге асады. 
Алдағы уақытта Smart Qyzylorda 
мобильді қосымшасымен «112 – 
Бірыңғай кезекші-диспетчерлік 
қызмет» және «109 – Бірыңғай 
байланыс орталығы» автоматтан-
ды рылған жүйелері байланыс-
тырылмақ. «Өңірлік геоақ параттық 
жүйесі» жобасы 2020 жылы 
енгізілді. Қазір 1:2000 масштабта 
облыстың бірыңғай картографиясы  
әзірленді. Бас жоспар, жоспарлау 
жобасы, ғимараттар, құрылыстар, 
жол желісі 100% құрылды және 
ақ паратпен толтырылды. Бұл жұ-
мыстар https://orda.geoportal.kz ме-
кен-жайында қолжетімді. 

– «IORDA» жобасы туралы 
айтып берсеңіз?

– Аталған жоба өткен жылы 
тәжірибе ретінде ен гізілді. Бұл – 
цифрландыру саласында маңызды 
жоба ның бірі. Жоба жер қаты-
настары, құрылыс және қала 
құрылысы қызметтерін автомат-
тандыруға арналған. Геопортал 
базасына І-Orda порталы орна-
ластырылып, облыста табиғи 
монополия лар субъектілері ар-
қылы көрсетілетін 74-ке жуық 
қызмет бойынша бизнес-процес-
тер автоматтандырылды.  Қазір 
ақпараттық жүйенің порталын 
құру толығымен аяқталып, жар-
намалау кезеңі жүргізілуде. 
Өңірлік геоақпараттық жү йеде 
облысқа қарасты 9 мемлекеттік 
медициналық ұйымның «Меди-
циналық куә лан дырудың элек-
трондық жүйесі» енгізілді. Сондай-
ақ, 20 стационарлық «Аркан» 
жылдамдық өлшегіші орнатылды. 
Бүгінде оның 18-і жұмыс жасап 
тұр. Мемлекеттік органдардың 
бұлтты құжат айналымына көшуі 
жұмыстары да атқарылды. Бүгінде 
бұл айналымға 308 жергілікті 
атқарушы орган, 3554 пайдалану-
шы қосылған.

– Интернеті жоқ ауылдар әлі 
де бар. Кеңжолақты  интернет
пен қамту жобасы қалай жүзеге 
асып жатыр?

– 2020 жылы Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі ми нистрлігі мен бай-
ланыс операторлары арасындағы 
меморандум негізінде 250-ден 
астам тұрғыны бар 30 елді мекен 
жоғары жылдамдықты интернет-
пен қамтамасыз етілді. Облыс 
бойынша 230 ауыл бар. Бүгінде 
208 ауыл мобильді интернетпен 
қамтамасыз етіл ген. 22 шалғай 
елді мекен ғаламторға қосылмаған. 
Алда 3 ауылды «Kcell» АҚ, «КаР-
Тел» ЖШС және «Востоктеле-
ком» ЖШС арқылы интернетпен 
қамтамасыз ету жоспарлануда.

Сұхбаттасқан
Аружан ЕРАЛЫ,

«Сыр бойы»

Цифрландыру 
еңбек өнімділігін 
арттырады

Аймақта салалар қыз метінің цифрландырылуы жұ мыс 
барысына жаңа леп әкелді. Жаңа жобалар қан шалықты 

нәтиже беруде? Бұл туралы облыс әкімі аппараты цифрлық 
технологиялар бөлімінің басшысы Сәбит Ибадулламен 

сұхбаттасқан едік.

Өнертапқыштың бала кезінен тың 
идеяларды жүзеге асыруға ынтасы 
болған екен. Жергілікті арнаулы оқу 
орындарының бірінде білім алып жүрген 
уақытында да осындай қасиетімен ерек-
шеленді. Қазір талайды қызықтырған  
құрылғы да сол уақытта ойында жүрген 
еді.

– Былтыр мен өздігінен электр және 
сумен қам тамасыз ете алатын авто-
номды генератор жасаған едім. Оны 
қолдану өте оңай. Көп шығын да қажет 
емес. Аталған жобаны өнеркәсіптік өн-
дірісте пайдалануға мүм кіндік бар. Ге-
нератор эко логиялық материалдардан 
жиналған. Қоршаған ортаға ешқандай 
зиянды қалдық шығармайды. Оған қоса 
аталған генератор толығымен автономды, 
яғни оның жұмысы сыртқы факторларға 
тікелей байланысты емес. Қуат көзі 
ретінде желді де, суды да, электр энер-
гиясы немесе отынды қажет етпейді. 
Тиімділігі де сол, бұл құрылғыны алыс 
елді мекендерде, фазендаларда, омарта-
ларда, фермерлік шаруашылықтарда қол-
да нуға өте ыңғайлы, – деді ол.

Оның айтуынша, аталған жобаға 
елдегі беделді жо ғары оқу орны Nazarbaev 
университеті қызы ғу шы лық танытуда. 
Тың идея өндіріске енгізіліп, құ рыл ғының 
тиім ділігі дә лел денетін жағ дай жа сал мақ.

Құрылғы жұмысы адам ның арала-
суынсыз жүзеге асырылады,  өндірісте 
өнім ділікті арттырады. Тағы бір 
ерекшелігі, ірі қалаларда экологиялық 
ахуалдың жақ  саруына оң септігін ти гізеді. 
Қолданысқа ың ғайлы әрі шы ғын аз ке-
теді. Құрылғы арқылы өндіріс ошақтарын 
электр қуатымен қамтамасыз етуге әбден 
болады. 

Ол қуатты қондырғыны құрас тыруды 
бес жылдан астам уақыт бойы жоспар-
лап жүргенін жеткізді. Алдымен идеяның 
сұлбасы әзірленді. Одан кейін жоба 
қағаз бетіне түсіріліп, оның формуласы 
шығарылды. Су арқылы қуат өндірілетін 
құрылғыны жасауға қа жырлы еңбек жа-

салды. Ептіліктің арқасында бір кезде 
арман болған жо ба шындыққа айналды. 
Құрылғы қаншама мәр те құрастырылып 
шы  ғарылды. Қателіктер тү зетілді. Оң 
тәжірибенің арқасында қажетті агрегат 
құрастырылды. Құрылғы элек тр қуатымен 
бірге сумен де қамтамасыз етуге қолайлы 
жағ дай жасайды.

Осылайша бір уақытта екі қызметті 
қатар атқара алатын құрылғы алыста 
жатқан елді мекендерді электр қуатымен 
қамта масыз етуге жол ашады. Сондай-
ақ, ол арқылы биіктеу орналасқан егін 
алқаптарын суаруға болады. Тағы бір 
ерекшелігі, қондырғы климаттық ах уалға 
тәуелді емес. Күннің көзі мен желдің 
күшінің қажеті жоқ. Оған судың құятын 
сағасы мен су көзі болса жеткілікті. 
Құрылғы қалыпты қысыммен айналып 
тұрады. Сондықтан артық шығын жоқ.

– Жалпы, кейбір өрке ниетті елдер-
де әрбір өнер тапқыштың өз жобасын 
жү зеге асыруына мүмкіндігі бар. Қазір 
әлемнің қай еліне барсаңыз, алдыңыздан 
Жапония, Оңтүстік Корея секілді мемле-
кеттерде жасалған техникалар шығады. 
Өкініштісі, әзірге бізде осы жағы кемшін 
түсіп тұр. Келешекте ол дұрыс жолға 
түседі деген ойдамын. Әйтпесе, бізде 
де өзге мемлекеттер қызығушылық 
білдірген өнертабыстар бар. Рас, олардың 
кейбірі өн діріске де енгізілуде. Алдағы 
уақытта осындай мәселелерге де баса на-
зар аударған дұрыс деп санаймын, – деді 
ол.

Сондай-ақ, ол бұдан басқа Алматы мен 
Астананы түтіннен тазартуға арналған жо-
баны жасап шықты. Оған 3 жылдан артық 
уақытын жұмсады. Аталған құрылғыны 
көп қабатты үй лердің төбесіне орналасты-
рып, қуатты жел деткіштер арқылы ауаны 
сүзгіден өткізуге болады.

Оның есебі бойынша тау бөктеріндегі 
Алматыны 2-3-ақ жылда түтіннен 
тазартуға мүмкіндік бар. Құрылғылар кез 
келген мезгілде үздіксіз әрі дыбыссыз 
жұмыс істейді.

Қолтаңбаны қосымшадан 
алыңыз

Енді электрондық цифр
лық қолтаңба (ЭЦҚ) алу үшін 

Халыққа қызмет көрсету 
орталығына барудың қажеті 

жоқ. «Мобильді ХҚО» қосым
шасында орталық операто

рымен бейне қоңырау арқылы 
байланысып, ЭЦҚға үйден 

шықпайақ тапсырыс беруге 
болады.

Бұған дейін компьютері жоқ қазақ-
стандықтарға атал ған қажет тілікті 
алу үшін Халыққа қызмет көрсету 
орталығына баруға тура келетін. 
Осыған орай орталық мамандары 
халықтың өті нішіне назар аударды. 
Нәти жесінде Мемлекеттік корпора-
ция жеке және заңды тұлғалар үшін 
«Мобильді ХҚО» қосымшасында 
ЭЦҚ алу мүмкіндігін енгізді. Ол үшін 
қосымшаға кіріп «бейне қызметі» 
батырмасын басу керек. Одан кейін 
оператордың қосылуын күтіңіз. Ол 
жеке куәлік пен SMS арқылы келген 
кодты сұрап, өтінімді қабылдайды. 

Сондай-ақ, аталған қо сымшада 
жылжымайтын мүлікке құқық бел-
гілейтін құжаттың телнұсқасын және 
жылжымайтын мүлік ны  сан дар  дың 

техникалық паспортының тел нұсқасын 
беру, баланың тууы на және бала 
күтіміне бай ла ныс ты әлеуметтік төлем 
тағайындау қызметін пай далануға бо-
лады. Оған қоса жерлеу ге арналған 
бір реттік төлемдерді таға   йындау, 
көпбалалы отбасына жәрдемақы 

тағайындау, тұрғын үй көмегін 
тағайындау секілді ең көп сұралатын 
қызметтер де бар. Қандас мәртебесін 
беру немесе ұзарту қыз меттерін де 
алуға болады. Қосымшаны Google Play 
және App Store онлайн-дү кендерден 
жүктеп алуға мүмкіндік бар.

Қызылорда қаласындағы 
Назарбаев зияткерлік мек

тебінің оқушылары ауыл 
шаруашылығы саласында 

тиімді жобаларды ойлап 
тапты. Бұл жобаларды 
алдағы уақытта жүзеге 

асыруды жоспарлап отыр.

 

Аталған мектептің 11-сы-
нып оқу шылары Ең лік Мұратбек 
пен Наз гүл Ыдырыс егін алқап-
тарының өнімділігін ба қылау 
және өнім көлемін бол жау техно-
логиясын жасаған. Бұл автомат-
ты жүйе егін шілердің жұ мысын 
оң тайландырып, өнім ді лі гін арт-
тыруға мүмкіндік береді.

Жоба жетекшісі, информа-
тика пәнінің мұғалімі Әділжан 
Науанның айт уынша, автомат-
ты қон дырғы топырақ пен ауа 
температурасын анықтап, су-
дың мөлшері бойынша ақ парат 
жинауға мүмкіндік бе реді. Бұл 
мәліметтерді радио ар қылы 
қабылдағышқа жеткізіп, ауыл 
шаруа шылық саласын жан дан-
дыруға сеп тігін тигізеді.

Сондай-ақ, аталған мек -
тептің 10-сынып оқу шы лары 
Сәния  Мұ ратова мен Жансая 
Өтепбергенова егін алқаптарын 
суаруда авто мат тан дырылған 
жү йені қосуды ұсынады. Олар 
жа саған агроплатформа егін ал-
қаптарын оң тайлы суару мәселесін 
шешеді және ең бастысы, су ре-
сурстарын үнемдейді.

Өнертапқыштар қазір егін 
ал қап тарында тамшылатып су-
ару технологиясы адам ның қа-
ты суымен жүзеге асатынын ай-
тады. Осыған байланысты олар 
тамшылатып суару техноло-
гиясын толықтай автомат тан-
дыруға болатынына назар аудар-
ды. Әзірге аталған жоба шағын 
макет ретіндегі құрылғыға 
айнал дырылған. Сол арқылы тә-
жірибеден өткізілуде.

– Бұл  жобада  3  түрлі  датчик  
қарастырылды.  Олар ылғал ды-
лықты анық тап, күн сәулесінің 
түсуін қада ға лайды және ауа тем-
пературасын есептейді. Аталған 
жоба сыртқы фак торларды еске-
ре отырып жасалған. Өсімдікке 
қолайлы жағдай туындаған кезде 
ғана конвейер іске қосылады, – 
деді Сәния Мұратова.

Жоба бойынша егіс алқап-
та рына кететін су көлемін 30 
пайызға дейін үнемдеуге болады. 
Алдағы уақытта құрылғы үлкен 
көлемде құрастырылып, ол мектеп 
ауласында тәжі рибеден өткізіледі.

«Мәңгілік қозғалтқыш» 
қандай мәнге ие?

Су 
үнемдеуге 
үлкен
сеп

Қызылордалық өнер тап қыш Марат Палмахов ойлап тапқан 
«Мәңгілік қоз ғалтқыш» құрылғысы көп шілікті қызықтырып отыр. 

Бұл жоба аса көп шығынды қажет етпейді. Оған қоса экологиялық 
тиімділігі зор. Жақында аталған жобаға тиісті орындардан арнайы 

патент алды. Қарапайым заттар мен құралдардан баламалы энергия 
көзін құрастырған ол алдағы уақытта құрылғының зор сұранысқа ие 

болатынына үміт артады.
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Топтаманы әзірлеген Әділжан ҮМБЕТ, «Сыр бойы»
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Билік басына келген бойда 
Андропов: «Пусть шпионы по
дож дут, от них меньше вреда, чем 
от коррупции и органи зован ной 
преступности» деп, қауіп сіздік 
ор гандарына сыбайлас жемқор
лықпен белсенді күрес жүргізуді 
тапсырды. Осыдан кейін тергеу 
машинасы іске қосылды. Олар 
6басқармада жиналған (мұндай 
құрылым барлық республикалар 
мен облыстарда да болды) мәлі
меттерді кеңінен пайдаланды. 
Бі рінші болып «құрбандыққа» 
КСРО Ішкі істер министрі  Н.Ще
локов ілінді. Соңынан ілешала 
оның 103 қызметкері ішкі істер 
органдарынан кетуге мәжбүр бол 
ды. 56сы қызметінен төмен де
тілді, 100ден астамы тәртіптік, 
162сі партиялық жазаға тартыл
ды, ал бірсыпырасы қамауға 
алынды. Кейін Щелоков алда не 
күтіп тұрғанын сезіп, өзінөзі атып 
өлтірді. Екінші кезекте СОКП ОК 
және Министрлер Кеңесінің ап
паратындағы қызметкерлердің 
үш тен бірі қызметінен қуылды. 
Жергілікті жердегі партия коми
тетінің басшылары да науқаннан 
тыс қалған жоқ. Небәрі 150 об
лыс тық партия комитетінің 47 
хат шысы өзгертілді.

Сонымен қатар, «Андропов 
десанты» деп аталатын КСРО 
Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті, 
Ішкі істер министрлігі және про
куратура органдарының қызмет
керлерінен құрылған тергеу топ
тары Беларусь пен Украинаға 
аттанды. Сондайақ, құрамында 
бүкіл Одақтан жиналған 200дей 
тергеушісі бар төрт тергеу тобы 
құрылып, Өзбекстанға жібе рілді. 
Осындай аянышты хәл Қазақстан
ды және ортаазиялық басқа да рес
публикаларды күтіп тұрған еді.

1983 жылғы шілде айында 
Мәскеуден келген нұсқау бойын
ша тергеуші Бәкішев Ташкентке 
шұ ғыл жіберілді. Келген бойда 
қауіпсіздік органдары әзірлеген 
қала шетіндегі қарапайым қонақ
үйлерінің біріне орналасты. Еш
қайда шықпастан (бұйрық со лай) 
осында бір апта тұрды. Со дан 
кейін барып МҚКнің құпия опе
рациясы басталды. Таңғы сағат 
бестер шамасында тер геу ші лерді 
және топқа кіретін опера тивтік 
қыз меткерлерді респуб ликалық 
МҚКнің клубына жинады. МҚК 
төрағасы К.Мелкумов мінбеге 
шы  ғып сөз сөйледі. Қорыта кел
генде, қауіп сіздік орган да рын да 
жиналған материалдар бойын
ша мұнай өнімдерін басқа ратын 
мемлекеттік комитет пен құқық 
қорғау органдарының кей бір бас
шыларының үстінен қыл мыс
тық іс қозғалғанын және соған 
бай  ланысты тергеу амал дарын 
жүр гізу қажеттігін айтты. Ар
тын ша тергеушілерге бірбір 
пап  ка берілді. Ішіндегі ісқағаз
дар да қылмыскерлердің атыжө
ні, тұратын жері, қызметі және 
тінту кезінде үйінен қандай айғақ 
зат алынатыны көрсетілген. Жос
парланғандай таңғы сағат 6да елу 
үш тұрғын үйде бір мезгілде тінту 
басталды. Бәкішевтің үлесіне ти

ген қылмыскердің үйінен 800 
мыңға жуық ақша табылды. Ол 
кезде бұл үлкен байлық болатын.

Сол күндері Өзбекстан компар
тиясының Орталық Комитетінде 
республикада болып жатқан жағ
дай қайтақайта талқыланып жат
ты. Ақырында бюро мүшелері 
оған: «Бұл – 37жылға қайта ора
лу» деген баға берді. Осыдан 
ке йін Шариф Рашидов өзінің 
рес публикалық МҚК төрағасы 
К.Мел кумов пен оның бірінші 
орын басарын қызметтен босатты. 
Олардың қол астында жұмыс 
істеп жүрген Рашидовтың баласы 
өз еркімен арыз беріп, қызметін 
тастап кетті.

Андропов қарап қалған жоқ, 
жауап ретінде тағы бір арнайы 
тергеу тобын құрып (бұл 1983 
жылғы 18 тамыз бола тын), оны 
басқаруды Одақтық прокура тура
дағы мықты тергеушілердің бірі 
Тельман Гдлянға тапсырды. Оған 
МҚКнің 6басқармасы жинаған 
«Бұхара ісін» аса сеніммен табыс 
етті.

Кешікпей СОКП ОК хатшысы 
Егор Лигачев Өзбекстан басшы
сы Рашидовты Мәскеуге шақы
рып, оған республикаға арнайы 
құ рылған комиссия жібе реті нін 
айтып ескертті. Мұн дай қор
лыққа Рашидов шыда мады. Ол 
1983 жылы 31 қара ша да қан 
қы сымынан аяқасты нан дүние 
салды. Бұл оқиға тергеу ді тоқ
тат пады. Керісінше, респуб лика 
бойынша қылмыс жаса ған шенеу
ніктерді жаппай тұтқын ға ала 
бастады. Қамауға Мақта өнер
кәсібінің  министрі В.Усман
ов және алқа мүшелері түгел
дей алынды. Бұқара облыстық 
пар  тия комитетінің хатшысы 
А.Ка  римов, РАПО директоры 
атақ ты Ах меджон Адылов та 
түр меге отырғызылды. Тұтқын
дау дан бір күн бұрын Ішкі істер 
министрі К.Эргашев өзінөзі 
атып өлтірді. Қысқасы, екі жыл 
ішін де парақорлар мен сы  бай
лас жемқорларға қарсы қоз ғал ған 
мыңдаған қылмыс тық  іс сотқа 
жіберілді. Нақ тылап айт қанда, 
республика бойын ша 4,5 мың
нан астам жауапты қыз меткер 
сотталды. Тергеу топтарын бас
қарған Гдлян, Иванов, Свидер
ский, Любимов, Кали ниченко, 
Королев, Майданчук, Лаврин жә
не басқаларының есімдері бүкіл 
Одаққа кеңінен тарады. Тіпті, 
Гдлян мен Иванов атақты адамдар 
қатарына қосылып, халық қалау
лысына айналды. Қалай дегенде 
олардың ақ дегені – ақ, қара дегені 
– қара бола бастады. Заңдылық 
ысырылып тасталды. Гдлян бір 
сөзінде: «Осындай парақорлық 
пен жемқорлыққа кеңінен жол 
берген республикада заңдылықты 
сақтаудың қажеті бар ма?» деген 
екен.

Олар КСРО прокуратура бас
шысының қол астынан шығып, 
тергеуді түгел меншіктеп алды. 
Айыпкерлердің бірін қамап, бірін 
босатып жатты. Мысалы, Гдлян 
өзіне лайықты жауап берген кейбір 
айыпкерлерді қамаудан босатып, 

қолына мынадай анықтама берген: 
«...Бұл кісінің әрекетінде қылмыс 
құрамы жоқ, сондықтан КСРО 
прокуратурасының тергеу тобы 
оған ешқандай талап қоймайды». 
Ол Л.Брежневтің күйеу баласы, 
КСРО Ішкі істер министрінің 
орынбасары Юрий Чурбановқа 
және басқа да мемлекет және 
партия қайраткерлеріне қарсы 
материал жинай бастады. Осы 
мақсатпен алдында ғана қылмыс
тық іс тоқтамға алынған бұрынғы 
Ішкі істер министрі Яхьяевтің 
ісін қайта көтерді. Қылмыстық 
жа уапкершіліктен босатамын 
деп онымен сөз байласты. Тап 
осын дай келісім сөзді басқа да 
айып керлермен жүргізді. Гдлян
ның түпкі ойы орталықта отыр
ған жоғары қызметтегі шенеу
ніктерге қарсы жауап алу еді. 
Мысалы, Гдлян мен Иванов 
«мақ  та ісі» бойынша Егор Лига
чевті Өзбекстан басшысы Усман
ходжаевтан пара ретінде 60 мың 
сом ақша алды деп айыптады. 
Бірақ  олардың қолында бұлтарт
пайтын дәлел болған жоқ. Соған 
қарағанда біреулерге Егор Лига
чевтан күдіктену керек те болған 
шығар. Үлкен саясатта мұндай 
жағдайлар жиі болып тұратыны 
белгілі ғой.

Мемлекеттік қауіпсіздік ко
ми  тетінің төрағасы Владимир 
Крюч ковтің куәлігіне қараған да, 
Гдлян мен Ивановтың заңсыз
дық ісәрекетінен жалғыз Лига
чев тің ғана емес, барлық саяси 
Бюро мүшелерінің абыройы тө
гі  ле  тінін бірнеше рет М.Гор ба
чевқа ескерткен көрінеді. Бірақ 
ол бұған құлақ аспаған. Тек кейін 
жеке басына жала жабылған кез
де барып, айналасымен бірге 
ма  засыздана бастаған (Гдлян 
мен Ивановтың талабы бойын
ша Т.Мырзабаев деген біреу 
М.Гор   бачевқа бағалы сыйлық, 
ал, Раиса Максимовнаға қаракөл
ден тігілген ішік бергенін тер
геуде мойындаған секілді). Бұ рын 
Өзбекстанда орын алған заң
сыз дықтарға көзін жұмған олар 
енді қол жетерлік барлық мүм
кіндіктерін пайдаланып, Гдлян 
мен қарамағындағы тергеушілерді 
қаралауға кірісті. Көп ұзамай 
Гдлян мен Иванов халық қа лау
лыларынан мансапқор, аван тю
рист және экстремистерге айнал
ды. Не керек, Кеңес Одағында 
жалғыз солар ғана заңсыздықты 
бұрмалаған болып шықты. Ра
сын айтқанда, олар жіберген заң 
сыздық бізде қалыптасқан жал пы 
тергеу тәжірибесі еді. Өкі нішке 
қарай, тергеу біржақты айыптау 
бағытта жүргізіліп келе ді. Бұл 
жерде Гдлян мен Ива новты ақ
тауға болмайды, десе де – шындық 
осындай.

Жалпы Гдлян басқарған тергеу 
тобы Өзбекстанда 6 жылда 200 
адамды қамауға алып, оның 64ін 
пара алғаны, қалғандарын басқа 
түрлі қылмыс жасағаны үшін 
айыптаған. Гдлян мен Иванов 
жеке өздері тікелей алдын ала 
тергеуді жүргізген 15 қылмыстық 
істі сотқа жолдады. Сол істер 

бойынша 31 адам сотталды, 4 істі 
сот қосымша тергеуге қай тарды, 
(олар сотқа қайтып түс кен жоқ), 2 
адам ақталды.Кешікпей КСРО Бас 
прокуроры Рекунковтың ұсынысы 
бойынша Гдлян мен Иванов алғаш 
рет тергеу жұмысынан шеттетілді. 
Арада Андропов та, оның орнына 
келген Черненко да қайтыс болып, 
билік басына М.Горбачев келген 
болатын. Гдлян Бас прокурордың 
шешіміне келіспей, тікелей 
Мем     лекет басшысына шығып, 
Чур    бановты және Өзбекстан 
Рес    пуб  ликасының басшылары Ус
ман  ход жаев, Осетров, Салимов
тарды қылмыстық жауап кер ші
лікке тарту жайлы табанды тілек 
білдіреді. КСРО халық депутат
тарының съезіне шығып сөз сұ
рады, бірақ оған сөз тимеді. 
Де генмен Борис Ельциннің кө
ме гімен съезде сөйленбеген сө зі 
«Лимит времени исчерпан» де
ген атпен депутаттар арасында 
таратылды. Онда ол былай деді: 
«Орталықта отырғандар біздің 
тергеп жатқан ісімізді  «Өзбек 
ісі» деп көрсеткісі келеді. Бі
рақ іс жүзінде ол «Кремль ісі», 
филиалдары Өзбекстанда, Қа
зақ станда, Кавказда жалғасқан... 
Біз жауапқа тартып жатқан 
адам дар Саяси Бюро мүшелері, 
СОКП ОКнің хатшылары, яғ
ни, Гришин, Романов, Алиев, 
Со ломенцев, Лигачев, Капито
новтар, министрлік пен ведом
ство басшылары Васильев, Тара
сов, Месяц, КСРО Бас проку роры 
Рекунков, оның орын басары Со
рока, Өзбекстан Респуб лика сы
ның бұрынғы прокуроры Бутур
лин, КСРО Ішкі істер министрі 
Щелоков, РСФСР Әділет министрі 
Аболенцев, КСРО Жоғарғы со
тының бұрынғы төрағасы Тере
билов және басқалармен қыл
мыстық байланыста болған. 
Сон  дықтан да олар тергеуді әрі 
қа рай жүргізуге тыйым салып, 
мәскеулік парақорларды қыл
мыс тық жауапкершілікке тартуға 
мүмкіндік бермей отыр...».

Осыдан кейін депутаттар қы
сымымен жоғарыда есімдері атал
ған лауазым иелеріне қозғалған 
қылмыстық істер өз жалғасын 
тапты. Сонымен қатар, Өзбекстан 
Компартиясының бірінші хатшы
сы И.Усманходжаев, Республика 
Жоғарғы кеңесі Президиумының 
төрағасы А.Салимов, ХІХ парт
конференция делегаттары Бұқа ра 
мен Самарқанд облыстық пар 
тия комитетінің бірінші хат шы
лары Джаббаров пен Рад да ров 
қамауға алынып, оларға қарсы 
тергеу амалдары жүргі зілді. 
Алай да Гдлян мен Иванов тергеу 
ба рысында жіберген заңсыз
дықтары үшін қызметтерінен 
қайта босатылды. Сөйтіп, тергеу 
тобын КСРО МҚК полковнигі 
А.Духанин басқарды. Бірақ 
Гдлян мен Иванов сияқты ол 
«нәтижелі істермен» жұртшы
лықтың көзіне түсе қоймады. 
Кешікпей Гдлян оны жоғарғы 
жақтың тапсырмасымен барлық 
қылмыстық істерді күйретті деп 
айыптады. Мұндай пікірге қо
сылуға негіз жоқ. Дегенмен, 
көп ұзамай олардың жауапқа 
тарт қан адамдарының басым 
көпшілігі сот арқылы ақталып, 
түрмеден босатылды. Солардың 
қатарында бүкіл Одаққа әйгілі 
болған Социалистік Еңбек Ері 
Ахмеджон Адылов та (кезінде 
«адыловщина» деген термин 
өмір ге келген) болды. Ол жеті 
жыл бойы сот үкімінсіз Ресей 
түрмесінде отырып, үйіне қайта 
оралды. Жағдайын сұрап келген 
«Известия» газетінің тілшісіне ол 
былай депті: «Елге келгесін қатты 
таңғалдым: барлығы бұзылған, 
қиратылған, талантаражға са
лын ған, қымбатшылық. Бір кез
дері өзім орнатқан тәртіп жоқ, 
тіпті ауданда жарық та жоқ екен. 
«Жарық неге жоқ?» деп жұрттан 
сұрадым. Бірақ ешкім жауап бере 
алмады. Сосын баламды ша
қырып: «Осы ауданда жарыққа кім 
жауап береді, соны маған жеткізіп 
бер!» дедім. Ол келген соң: «Екі 
сағат уақыт беремін, ауданда 
жарық болатын болсын, болмаса 
сені ұрып жығамын!» дедім. Он 
минөттен кейін жарық жанды. Сол 
жанғаннан әлі жанып тұр...». Бұл 
– әрине, таңғалатындай жағдай...

Бәкішев іссапармен Өзбекстан
да үш ай болды. Өзіне жүктелген 
тергеу ісін аяқтап, елге оралды. 
КСРО Мемлекеттік қауіпсіздік 
ко митетінің ұсынысы бойынша 
қол сағатпен марапатталды.

Басқарма бастығы Нұров  Қы
зылорда облысында ұзақ жұмыс 
істеген жоқ. Белгісіз себептермен 
Қостанайға қайта жіберілді. Ке
шікпей генералмайор атағын 
ал ды. 1991 жылғы Тамыз бүлігі 
(ГКЧП) кезінде болған оқиғаға 
«мемлекеттік төңкеріс» деп баға 
берген қауіпсіздік органдарының 
жалғыз басшысы. Облыстық пар
тия комитетінің бірінші хатшы
сы Уткиннің заңсыз берген тап
сырмасын орындаудан бас тартып,  
мерзімінен бұрын отставкаға 
шықты. Көп ұзамай қайтыс болды. 
Басқарма ғимаратына Мұрат Нұ
ровқа арналған мемориалдық тақ
та орнатылды.

Әмірхан БӘКІРОВ,
Ұлттық қауіпсіздік 

саласының ардагері

Көзі тірі болған
да жайсаң жан сек
сен жастың бесе уін 
толтырып, қазы
на  лы қарт ретінде 
ша  ңырақтың шыра
йына айналар еді. 
Тә ңір сыйлаған 
өмір жолында бел
сенді еңбек етті. 
Жақ  сы ісімен ел
дің абы  ройына бө
ленді,  бас шылық 
қызметте болды. 
Қо  ғамның өзге са
ла ларында да ха
лық тың жағда йын 
жақсартуға халқа
дірінше үлес қосты. 

Жоғары оқу 
ор    нында жүр ген 
ке зінен ол кісі қо

ғам  дық жұмыс тар ға белсене араласты. Қызылорда 
педагогика лық инс титутының қазақ тілі мен 
әдебиеті факультетінде білім алып жүрген кезінде 
үш жыл бойы комсомол ұйымына жетекшілік еткен 
еді. Жалындап тұрған жас жігіт қай істе де жақсы 
қырынан танылды. Облыстық комсомол комитеті 
оны 1962 жылы қаладағы мектептің бірінде мұғалім 
болып қалуына ықпалын тигізді. Көп ұзамай партия 
қатарына қабылданып, 1963 жылы қалалық комитеттің 
екінші хатшысы болып сайланды. Кейіннен бірінші 
хатшысы ретінде еңбек жолын жалғастырды. Арада 
үш жылдай өткенде облыстық комсомол ко митетінің 
идеология жөніндегі хатшысы болды. 1969 жылы 
Мәскеу қаласындағы Жоғары партия мектебінде білім 
алып, 1971 жылы облыстық кеңеске депутат болып 
сайланды.

Отыздан енді ғана асқан жігіт облыстық партия 
комитетінің ұйымдастыру бөліміне уақытша нұсқау
шы қызметіне қабылданды. Сол жылдарда маман
дардың білімін жетілдіру курсына жетекшілік жа
сады. Аталған қызметте жүрген кезінде Қызылорда 
полтехникумының гидромелиорация бөлімін сырттай 
оқып бітірді. 

Өз ісін жетік білетін жас маман қызмет сатысында 
жоғарылай түсті. 1980 жылы Қазалы аудандық партия 
комитетінің екінші хатшысы болып тағайындалды. 
Ал 1988 жылы облыстық «Полиграфия» бірлестігінің 
басшысы болды. Аталған мекемеде жемісті еңбек етті.

Тоқсаныншы жылдардағы өтпелі кезең еліміз 
үшін оңайға соққан жоқ. Тәуелсіздіктің елеңалаң 
тұсы. Қоғам бір жүйеден екіншісіне ауысқан сәтте 
ел өмірінде көптеген қиындық кездесті. Халықтың 
қолында қаржы тапшы. Инфляция күн сайын өсіп, 
елдің мазасы қашып жатқан шағы еді. Бұл сәтте кез 
келген басшысының қабілетқарымы сыналып жатты. 
Күнделікті газет шығатын баспаханаға басшылық 
жасау оңай емес. Жауапкершілік өте үлкен. Күн сайын 
жарық көретін мерзімдік басылымның полиграфиялық 
жағынан сапалы шығуы ұдайы назарда болады. Оған 
қажетті қағаз да тұрақты түрде жеткізіліп тұруы керек. 
Бұл дүниені Ресейден алдыруға тура келеді. Қаржы 
жетіспесе, олар да қағазды уақытылы жібермейтіні 
тағы бар. 

Сол бір сын сәтте Болат ағамыз еш сыр берген 
жоқ. Өзінің жауапкершілігі, біліктілігі мен мол тә
жірибесінің арқасында қиындықты еңсеріп шықты. 
Баспахана мамандары тұрақты жалақы алып 
отыратын. Бұл ол кісінің іскерлігін тағы бір мәрте 
айқындай түсті. 

– Болат ағамызбен біраз жыл бірге қызмет атқар
дық. Қасында жүрген жылдарда ол кісінің ағайын
туыс, досжаран және әріптестері арасында беделді 
екенін көрдік. Қашанда елдің қамын ойлап, жан
жағына жанашыр болып жүретін. Бұл көп азаматтың 
бойында жетісе бермейтін қасиет десем, артық емес. 
Қаншама жыл бойы партиялық қызметте, ауданда 
басшылықта болды. Елмен етене араласып, халықтың 
мұңмұқтажын шешуге белсене араласқанын естіген 
едік. Осындай ізгі істерін «Полиграфия» бірлестігінің 
басшысы болған жылдарда өзіміз де көрдік. Жақсы 
азамат еді. Сөзге шебер, ұйымдастырушылық қасие
тінің жоғары екенін қызмет барысында аңғардық. 
Жалпы, баспахананың мыңсан шаруасы, газет 
басатын қағаздан басқа да қаншама қажеттілік бар. 
Олардың барлығы сырттан тасымалданады. Нақты 
қаржың болмаса, қажеттілікті табу өте қиын. Сол 
мәселелерді үйлестіріп, жұмысты жолға қойды. 
Сондайақ, бас паханада еңбек ететін адамдардың 
әлеуметтік жағ дайына назар аударып отыратын. 
Алдына көмек сұрап барған жанға қол ұшын созатын, 
– дейді сала ардагері Бақытжан Қаюмов. 

Ардақты азаматтың елге жасаған еңбегі еленіп, 
көптеген мемлекеттік марапаттауға ие болды. ҚазССР 
Жоғарғы кеңесінің грамотасы, бірнеше медаль алды. 

Сондайақ, ол кісі ағайынның ауызбірлігін сақтауға 
ұйытқы болды. Шежіре дайындауға атсалысты. Оның 
өзі оңай жұмыс емес. Шежірені жүйелеп, көпшілікке 
арналған сапалы кітап шығарды. Оған қоса ағайынды 
бірлікке шақырып, олардың татулығын нығайту үшін 
көптеген шара ұйымдастырды. Қазақтың қаһарман 
ұлдарының бірі – Қойсары батырға ас беріп, Тереңөзек 
ауданының «Мыңшоқы» деген жерінде үлкен ес
керткіш орнатты.

Өз қолымен жазған естеліктердің бірінде «Қы
зықты балалық шағым есімнен кетпейді. Институтты 
бітіргенше демалысты асыға күтетін едім. Кейіннен 
суы азайып, реңі қашқан «Аяқкөлден» балық 
аулап, құс атуға алғашқыда велосипедпен баратын 
едім. Кейіннен оны мотоциклге ауыстырдым. Елге 
барғанда табаға жапқан тортаның, қызылқанаттың 
уылдырығына тойып қайтатын едім» деп жазған 
екен. Бұл  ардақты азаматтың қашанда ауылға бүйрегі 
бұрып тұрғанын аңғартады.

Қызмет атқарған жылдарда жұбайы  Раушан 
Убайдуллақызы қашанда жанында болды. Жеті ұл
қыз өсірді. Оларға саналы тәрбие берді. Барлығының 
жоғары білім алуына қолынан келгенше жағдай 
жасады, немерешөбере сүйді. Осылайша ізгілікті 
ісімен, жасаған жақсылығымен елдің есінде қалды.

Жақсының есімі ешқашан ұмытылмақ 
емес. Ізгі ісімен елдің есінде қалған әрбір 

азаматтың бейнесі уақыт өткен сайын 
жаңғыра түседі. Көзкөргендер өңірдің 

дамуына сүбелі үлес қосқан Болат Қарғабаев 
жайында осындай жүрекжарды лебізін 

білдіреді.

Жүрекке 
ізгіліктің
нәрін сепкен

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

«Өзбек ісі»

1967 жылы Юрий Владимирович Андропов қаһарлы мемлекеттік қауіпсіздік 
комитеті төрағасы болып тағайындалды. Осы арнайы қызметті ол тура он 

бес жыл басқарыпты. Сондықтан да Андропов елімізде болып жатқан кейбір 
теріс құбылыстарды және олардың қоғамға қандай кауіп келтіретінін жақсы 

білді.  Дегенмен өзінің уақыты келгенше сақтық көрсетіп, бұл бағытта аса 
айтарлықтай іс-қимыл жасамады. Бірақ қызметінің соңында МҚК-нің жанынан 
экономика қауіпсіздігін қамтамасыз ететін арнайы 6-басқарма құрды. Мұндай 

басқарма соғыстан бұрын НКВД-ның жанынан құрылып, кейін жабылып 
қалған болатын. Жаңадан құрылған басқарманың негізгі мақсаты экономика 

саласындағы қылмысқа қарсы күресу еді. Егер  шындығын айтар болсақ, 
қайсыбір мемлекет және партия қайраткерлерінің абыройын  айрандай 

төгетін материалдар, міне, осы басқармада жиналатын. Сондықтан Андропов 
ұйымдасқан қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізін сонау 

жетпісінші жылдардың бас кезінде қалады десе де болады.

ТАҒЗЫМ
ТАРИХ ПЕН ТАНЫМ
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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.

E-mail: smjarnama@mail.ru

Қияға қанат 
қақтырған

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Жуырда Қызылорда қала
сында Шынтас ағаның бала
шағасы, ұрпақтары бас болып, 
туғантуысты, көзкөргендерді, 
қызметтес болғандарды жинап, 
ас берген болатын. Сол асқа 
шақырылған едім. Алайда, бел
гілі себеппен қатыса алмадым. 
Соны ескерген Ерекең осы 
сәлемдемені арнайы беріп жі
беріпті. Шынтас аға туралы 
жүрекжарды лебіздер мен есте
ліктер топтастырылған кітапты 
Ертілеу Жалғасбаев, Жанділдә 
Баймұратұлы, Еркін Әбіл құ
растырыпты. Әр естелікті 
оқып, кітаптың әр бетін ашқан 
са йын ағамыздың қарамағында 
жұ мыс істеген жылдарым көз 
ал дымнан тізбектеліп өтіп 
жатты.

Шынтас Жалғасбаев аға 
басшылық жасайтын атақо ны
сым қазіргі Жанқожа батыр 
атындағы, сол тұстағы Қазақ
станның 40 жылдығы атындағы 
совхоздың қоймашысы болып 
құрылыс бөлімінің жолда
ма сымен келгенде небәрі 20 
жас та едім. Кеңседегі мәжі
лістің аяқталуын ұзақ күт
тім. Тағатым таусылды. Ақы
ры есік қағып, ішке ендім. 
Адамға лық толы екен. Мүл
гі  ген тыныштық орнады. Ди
рек  тордың өткір жанары қан
жар дай қадалды. Басымнан 
ая ғыма дейін шолып өткенде 
маң  дайымнан суық тер бұрқ 
ете түсті. Сасқалақтап, жолда
мамды ұсындым. 

Сабыр ет, оқырманым, сон
дағы кескінкелбетімді шама
шарқымша су реттеп берейін. 
Сексенінші жылдардағы сән 
үлгісі есіңізде болар. Ұзын
тұра, шашы иығын жапқан, 
балағы жарты кез шал бар, тар 
жиде, самбреро шләпі киген, 
жалтыраған көзілдірік ілген 
бозбаланы мен деңіз. Ашуға 
булыққан Шәкең «Бұл жын
перінің мекені емес! Кө зіме 
көрінбе! Жалбыраған ша шың
ды алдыр! Адам сияқты киі ніп 
кел!» деп қуып шықты. 

Мұндай қысылмаспын. Қи
мағанмен амал қанша? Шаш 
қысқарды. Киім реттелді. Бұл 
жаңалыққа бәрінен бұрын мар
құм әжем қатты қуанды. Жұ
мысқа қосылып кеттім. Бірде 
Шәкең кабинетіне шақыртты. 
Сәл бұрын жиналысқа түсіп, 
есеңгіреп шыққанмын. Неге 
дейсіз бе? «Көше шайқасында» 
тым белсенділігіммен көзге 
ілігіппін. Есіктен жүрексініп 
кірдім. Бастығым «Ауданнан 
жасақталған Сібірден құрылыс 
материалдарын әкелетін топ
тың құрамына қостық. Күш
қайратыңды пайдалы шаруаға 
жұмса» деп қысқа қайырды. 
Үнтүнсіз басымды изедім. Сол 
сапардан алған әсерім бертін 
келе «Сағыныштан сарғайған 
Сібір» тақырыбымен жарық 
көрді.

Сібірден олжалы оралдық. 
Қайтар жолда серіктерімнен 
бөлініп, Қызылордадан түсіп 
қалдым. Облыстық материал
дықтехникалық базаға со
ғып, ауылға құрылыс мате
риал  дарын алып қайтуды 
ұй ғар ған едім. Жолым болды. 
Об лыс тық базадағы Нұрия 

Иса бекова есімді апайға жолы
ғып, Сібірден іссапар дан келе 
жатқанымды айтып, көмек
тесуін өтіндім. Нұрия апай 
тіл ге келген жоқ. Қолымда зат 
алуға сенімхат (доверенность) 
болмаса да, ауданға арналған 
кітапшаға жазып, құрылыс 
материалдарын босатты. Бұл 
мәселе шешілді. Енді алын
ған заттарды ауылға жеткі зе
тін көлік қажет болды. Біреу
лердің сілтеуімен Өркендеу 
ауылының тумасы (атыжөнін 
ұмытып қалыппын) автоком
бинатта жауапты жұмыс істей
тінін естіп, сонда бардым. 
Мәрт жігіт екен. Ләммим де
мес тен тіркемесімен қос бірдей 
КамАЗ көлігін босатып берді. 

Ертеңіне заттарымды тиеп, 
ауылға жеттім. Гараждың 
есігінің алдында Шынтас ағам 
тұр екен. Құрылыс заттары 
толтыра тиелген КамАЗдан 
түскенде жүзі тү не  ріп кетті. 
Сұстана қарап «Сен Сібірге 
бармағансың ба?» де ді қатқыл 
үнмен. Мен жө нім ді айттым. 
Шәкеңнің өңі бұлттан шыққан 
күндей жа дырап, арқамнан 
қақты. Ал менің көңілім сол 
кезде сонау көкте шалқып 
тұр еді. Көп ұзамай Шынтас 
аға мені «Бес жылдықтың жас 
гвардияшысы» («Молодой 
гвар деец пятилетки») деген 
төс белгіге ұсынды. Мі не 
– тәр биенің шыңы. Мі нің
ді шыж ғыртып бетіңе басып, 
жетістігіңді елеусіз қалдыр
май тын Шәкеңнің қасиетіне 
қалайша сүйсінбессің?!

Шынтас Жалғасбаевтың 
бас шылығымен Қазақстанның 
40 жылдығы атындағы кең
шар республиканың, одақ
тың ауыспалы қызыл туын 
27 мәрте иеленді. Есімі одақ
тың «Алтын кітабына» енді. 
Озат тәжірибе мектебіне ай
нал ды. Өзі «Ленин», екі «Ең
бек Қызыл ту», «Халықтар 
достығы» ордені, көптеген 
ме  дальдармен марапатталды. 
Қа  зақстан Компартиясының 
ХХІІХVI съездерінің деле
гаты атанды. Екі мәрте 
облыс тық, ұзақ жылдар бойы 
үзіліс сіз аудандық кеңестің 
депутат тығына сайланды.

Қазіргі таңда өзі маңдай 
терін төккен ауылда Шынтас 
Жалғасбаев атындағы көше 
бар. Бұл – асыл азаматқа де
ген елжұртының шексіз құр
метінің нышаны.

Қазалы  ауданы.

Күні кеше Нұрлан Қанат атты інім Ертілеу 
Жалғасбаевтың сәлемдемесін әкеліп 

тапсырды. Қандай сәлемдеме дейсіз бе? 
Бала күннен бергі досым әкесі Шынтас аға 

туралы жазылған «Директор» деген кітап 
беріп жіберіпті. 

ҚР Ішкі істер министрлігінің 
деректеріне сәйкес, 2022 жылғы 
мамырда «Қаржылық (инвести
циялық) пирамиданы құру және 
оған басшылық ету» 217бабы  
бойынша 163 қылмыстық іс тір
келген, бұл биылғы қаңтар айымен 
салыстырғанда екі еседей көп (91 
қылмыстық іс).

Алданған салымшылар қаржы 
пирамидаларын ұйымдастыру
шы  ларға сеніп, жинақтарын жо 
ғал тады. Мысалы, қазіргі уақыт та 
Ақ төбеде төрт қаржы пи ра ми дасы 
– «Еstate Лом бард», «Нұ рәлі ка
питал», «Тиімді қарыз» және «Га
рант 24» ісі бойынша ауқымды 
процесс жүріп жатыр. Қазақстан
ның барлық өңірле рінен 17 мың
нан астам адам зардап шегуші 
бо лып танылды. Полицияның мә
лі метінше, келтірілген шығын 
кө  лемі 30 млрд теңгеден асты. 
Зар  дап шегушілердің көпшілігі 
соң  ғы тұрғын үйін, автомобиль
дерін сатты және тез әрі оңай табыс 
табуға үміттеніп, бірден пира ми
даларға қаражат салды. Қаржы 
пирамидаларының ұйымдас тыру
шылары инвестициялар үшін айына 
35%дан жоғары пайыздарды уәде 
етті, бірақ олар тек бірінші қаты
сушыларға қосымша ақша табуға 
мүмкіндік берді, ал қалғандары 
уәделерді қанағат тұтты. Пирами
даға адамдарды барынша көп 
тарту үшін БАҚта, әлеу мет тік 
же лілерде және белгілі бло герлер 
ар қылы белсенді және агрес сивті 
жарнама болды, – дейді «Қа зақ
стан ның қаржы мәдениеті» қоғам
дық қорының, Stoppiramida.kz 
жо  басының өкілі Нұркен Шар дар
беков.

Оның айтуынша, азаматтар 
өз қаражатын белгісіз адамдарға 
өз еркімен беру үшін жарты күн 
кезекте тұрған. Ол азаматтардың 
желідегі түрлі инвестициялық он
лайнжобалар туралы ақпарат ты, 
сондайақ «қаржы компанияла
рының» ҚР Қаржы нарығын реттеу 
және дамыту агенттігінің (Агенттік) 
сайтында лицензиясының болуын 
сирек тексеретініне налиды.

«Қызылордадан келген бір 
зардап шегуші 2020 жылы қар
жы пирамидасына соңғы 700 мың 
теңгесін салды, бұл ретте ол бір
неше сағат кезекте тұрды. Оның 
ал дында бір әйел кеңседен жүгіріп 
шықты, өйткені оның көлігін са
тып алушылар келіп, оны тез сат
ты да, ақшаны пирамида ұйым дас
тырушыларына табыстады. Ал 2021 
жылы Қызылордадан келген дәл 
осы адам телефон алаяқтарының 
құрбаны болып,  олар оған жалпы 
сомасы 22 млн теңгеге кредиттер 
ресімдеді! Қазір оның барлық 
мүлкі – пәтері, автокөлігі кредиттік 
ұйымдардың кепілінде тұр, олар 
одан қарыз бойынша төлем талап 
етуде. Оның қаржысы да, отбасы да 
жоқ» дейді Нұркен Шардарбеков.

Салынған 
инвестицияның 
қайда кеткені белгісіз   
«Тартылған салымшылардың 

ақша қаражаты, нақты бизнесі 
жоқ, алайда алдында тұрғандарға 
төлем жасауға жұмсалатын жүйені 
пирамида деп атауға болады» дейді 
«BCC Invest» АҚ басқарма тө раға
сының орынбасары Алек сандр 
Дро нин.

Қаржы пирамидасының негі
зін қалаушылар инвесторларға 
ұзақ уақыт бойы қолдау көрсетіл
мей тін жоғары табыс табуға уәде 
етеді. Пирамиданың барлық қаты
сушылар алдындағы міндетте ме
лерін өтеу мүмкін емес.

Ол қаржы пирамидалары өз
дерін кез келген ұйым ретінде 
көр сетуі  мүмкін екенін атап өтті. 
Көбінесе олар өздерін инвести
ция лық кәсіпорын ретінде көрсе
теді. Өз жарнамаларында олар 
«перс пек тивалы бизнес», «жоғары 
технологиялық компа ния», «ин
новациялық жоба» деген ұрандарды 
қолданады. Сондайақ, алаяқтар 
өздерін басқарушы компаниялар, 
тұтыну кооперативтері, букме кер
лік кеңселер және т.б. болып көр
сетеді.

«Әлеуметтік желілер мен мес
сенджерлерде пирамидалардың са
ны артып келеді. Сондықтан сізді 
түрлі чаттарға, әлеуметтік желі лер
дегі жалпы әңгімеге қосылуға ша
қырғанда абай болыңыз. Он лайн
пирамиданың құрығына ілі  гуі ңіз 
мүмкін!» деп ескертеді А.Дро нин.

Ол мынадай мысал келті
реді: алаяқтар танымал мессенд
жерде чат құрып, оған пайдалану
шыларды белсенді түрде тартады 
және «өте пайдалы бизнеске» ин
вестиция салуды ұсынады. Мә

селен, «Сіз 70 мың теңге саласыз, 
ақшаңыз батыс бағалы қағаздар 
нарығында айналымда болғанша 
бір апта күтесіз, содан кейін үс
тіне ақша қосып 150 мың теңге 
аласыз» дегендей. «Егер сіз екі қа
тысушыны тартсаңыз, дивиденд
тер мөлшері арта түседі» деп сен

діреді. Біреу чатқа қазірдің өзінде 
пайда тапқанын және бәріне ин
вестиция салуға кеңес бере тін дігін 
жаза бастайды. Белгілі бір ақша 
жиналған кезде, алаяқтар чатты 
жойып, инвесторлардың «бас тап
қы» ақшасын қалтаға басып, ин
весторларды өз проблема ларымен 
қалдырып, кете барады.  

Әлеуметтік желілер мен мес
сенджерлерден қалыспайтын   «ин
вестициялық сайттар» жұмыс іс
тейді.

«Негізінен бүгінгі күні крипто
валюталарға инвестицияны жар
намалау үрдісі байқалады. Алаяқ
тар инвестициялық сайт құрып, 
криптовалюталармен, шетелдік 
ком  паниялардың акцияларымен, 
би  жутериямен, туристік жолда ма
лармен немесе басқа да қызметтер, 
тауарлармен заңды түрде сауда 
жа сайтындығын хабарлайды», 
– дейді Алматы қаласы полиция 
де  партаментінің аса маңызды іс
тер жөніндегі аға жедел уәкілі Ер
ке бұлан Қойшыбаев. – Бұл ретте, 
олар 10 жыл бойы крипто валю
таларға инвестиция салып, үлкен 
пай даға кенелген жоғары дең гейлі 
мамандар бар деп жазады. Сон
дықтан олар сіздің табыс тапқа
ны ңызды қалайды және олардың 
компаниясына инвестиция салуды 
ұсынады».

Еркебұлан Қойшыбаев «инвес
тициялық сайт» арқылы стандартты 
алаяқтық схеманың қалай жұмыс 
істейтінін егжейтегжейлі түсін
дірді: «Сіз олардың вебсайтына 
өз шотыңызды ашасыз, деректерді 
енгізесіз, негізінен электрондық 
әмияндар, мысалы, Qiwi немесе 
AdvCashсервисі арқылы ақша 
қара жатын саласыз. Олардың сай
тын дағы өзіңіздің жеке кабине
тіңізге кіресіз, өз шотыңызға 10 
мың доллар саласыз.  Келесі күні 
таңертең сізге компания өкілі қо
ңырау шалып, ақшаны алға нын 
рас тайды және оның инвес тиция
лары қайда жіберілетіні және 
қандай пайда көретіні туралы 
айтады. Алаяқтар, олар әлеуметтік 
инже нерлер емес пе, адамдардың 
тез баюға деген пейілдерін пайда
ланады. «Сіз біздің сүйікті клиен
тіміз, сіздің дивидендтеріңіз өсіп 
жатыр және жақын арада бай бо
ласыз», – деп уәде береді.   Бір апта, 
бір ай өткеннен кейін инвестор 
өзі нің шотында 10 мың емес, 50 
мың долларды көреді, яғни, алаяқ 
тар сайтта өз клиенттерінің кі ріс
тер кестесін сызады. Өз ақ шасын 
алғысы келетіндер мұны жасай 
алмайды. Сайтта «Ақшаны алу» 
батырмасы бар, бірақ іс жүзінде 
олар жұмыс істемейді. Компания 
өкілдері қаражатты шы ғару үшін 
нотариустың, адвокат тың, заң гер
дің не кеденде және т.б. қызмет
терге ақы төлеуді сұ рай ды. Бұл 
адам алаяқтардың қо лына түскенін 
түсінгенге дейін жал ғасады».  

Қаржы 
пирамидаларына 
қарсы тұру үшін 
қандай жұмыс 
жүргізілуде?
2020 жылы агенттік алқалы 

орган құрды, оның қызметі бірінші 
кезекте қаржы пирамидаларын 
анықтау және олардың қызметін 
тоқтату бойынша тиімді шаралар 
әзірлеуге бағытталған. Бұл құра

мына агенттіктің, Бас прокура
тураның, Қазақстан Ұлттық Бан
кінің, ҚР ІІМ, ҚР Қаржылық 
мо ниторинг агенттігінің, сондайақ 
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің өкілдері кіретін ве
домствоаралық жұмыс тобы (бұ
дан әрі – ВАЖТ), дейді агент тіктің 
қаржы нарығындағы теріс пай
да ланушылыққа қарсы ісқи мыл 
бас қармасының бастығы Мақ сат 
Шағдаров.

Оның айтуынша, агенттік қар
жы пирамидасының белгілері мен 
анықталған ұйымдар туралы құ
қық қорғау органдарына үнемі ақ
парат беріп отырады. Осылайша, 
2022 жылдың басынан бастап ҚР 
Қаржылық мониторинг агенттігіне 
14 субъект бойынша (2021 жылы 
– 73) және ҚР ІІМге 36 субъект 
бойынша (2021 жылы – 135) ақ
парат, оның ішінде екінші дең гей
дегі банк терден алынған ақпа рат 
жол данды. 

Сондайақ агенттік жосықсыз 
қызмет белгілері бар ұйымдардың 
тізімін жасап, үнемі жаңартып 
отырады. Қазіргі уақытта тізімге 
қызметі қаржылық лицензиялау 

және реттеу аясынан тыс орналас
қан 154 субъект кіреді. 

Тізім жеке және заңды тұлға
лардың өтініштері мен шағым
дарын қарау, азаматтық қоғам 
инс титуттарын білдіретін мемле
кеттік органдармен және қоғамдық 
ұйымдармен өзара ісқимыл негі
зінде қалыптастырылды. 

Осыған байланысты, агенттік 
тізімінде көрсетілген ұйымдармен 
қаржылық операциялар жасау аза
маттар үшін салынған қаражатты 
жоғалтудың жоғары тәуекелін кө
теруі мүмкін, деп ескертеді М.Шағ
даров.

Қаржы пирамидасын 
қалай анықтауға 
болады?
Пирамида құрушылар алаң

сыз өмірдің әдемі суреттерін көр
сету арқылы жарқын жарнама мен 
қызықтырып, жалған әсер қал
дыруы мүмкін, әдемі кеңсе лерге 
шақырады, сан алуан презен та
циялар мен ұтыс ойындарын ұйым
дастырады. М. Шағдаровтың сөзіне 
қарағанда, 2021 жылы қаржы пи
рамидаларының белгілері бар су
бъектілерді алдын ала анықтау 
мақсатында агенттік қаржы пира
мидаларының 39 белгісінен тұра
тын тізбені әзірледі. Онда негізгі 
белгілер көрсетіледі.   

Бірінші белгісі – қаржы реттеу
шісі лицензиясының болмауы. Қар
жы пирамидалары қаржы ұйым
дарына жатпайды және олардың 
депозиттер қабылдау, жеке тұл
ғалардың банктік шоттарын ашу 
және жүргізу, сондайақ бағалы қа
ғаздар нарығында қызметті жүзеге 
асыру үшін агенттік лицензиясы 
болмайды, тиісінше, оларды қаржы 
реттеушісі бақыламайды.

«Ұйым шетелде тіркелген бол
са, бұл оған сенуге себеп бола 
алмайды. Бұл компания, оның 
бас шылары мен жобалары туралы 
барынша көп ақпарат жинаңыз. 
Компанияның іскерлік беделін 
эко  номикалық және қаржы жаңа
лық тарын тарататын белгілі БАҚ
тардағы жарияланымдар бойынша 
тексеруге болады. Компания ұсы
натын пікірлерді емес, желідегі тә
уелсіз пікірлерді іздеңіз» деп ке ңес 
береді М.Шағдаров.

Назар аударыңыз! Қаржы ұйы
мының лицензияның болубол ма
уын агенттіктің www.gov.kz сай
тынан тексеруге болады.

Екінші белгісі – шамадан тыс 
пайда табатыныңызға кепілдік бе
ру және тартқан клиенттер үшін 
сыйақы төленетініне уәде ету.

«Сізге аса жоғары пайыздар, 
кейде тіпті күнделікті табыс, 
сондайақ өзіңіз әкелген әрбір адам 
үшін бонустардың төленетініне 
уәде беретін болса, сенбеңіз. Бұл 
– қаржы пирамидасының айқын 
белгісі. Сізге табыс табатыныңызға 
кепілдік бере ме? Бұның өзі сізді 
алаңдатуға тиіс, демек сізді күмәнді 
жобаға алдап көндірмекші» дейді 
М.Шағдаров. 

Қаржы пирамидасының үшін
ші белгісі – құпиялылық, ком па
нияның құрылтайшылары мен 

бас шылары не жоба туралы нақты 
ақпараттың болмауы.

«Көп жағдайда қаржы пира
ми далары өздерінің мұнай өндіру, 
алтын өндіру, құрылыс, микро
қаржылық қызмет, Forex нарығы 
тәрізді жоғары кіріс әкелетін са
лаларда қызмет ететіндіктерін 
мә  лімдейді. Компаниялардың 
тар  тылған қаражат пен басқа да 
есеп  тілік туралы ақпарат ұсына 
ал ма уының өзі күмән тудыруы 
керек. Мәселен, компания заңды 
тұлға түрінде құрылған болса, онда 
оның сайтында құрылтайшылық 
құжаттар орналастырылуы керек, 
ал пирамидаларда ондай құжаттар 
болмайды» деп атап өтеді М.Шағ
даров.   

Қаржы 
пирамидаларының 
басқа да белгілері 
мыналар:
 интернетте, мессенджерлерде 

және әлеуметтік желілерде агрес
сивті жарнама. 

 атауында, нышанында, жар

нама хабарландыруларында таны
мал компанияларға, брендтерге 
ұқ  сас ететін сөздер мен сөз тір кес
терін немесе нышандарын пайда
лану;

 офисі жоқ немесе номиналды 
офисі бар, мысалы, заңды тұлға ның 
тіркелген жері немесе жеке тұл
ғаның тұрғылықты жері бойынша;

 компания офшорларда (Кипр, 
Сейшел аралдары, Белиз және т.б.) 
тіркелген;

 нарықтық деңгейден айтар
лықтай жоғары кепілдік берілген 
кірістің төленетініне уәде беретін, 
активтерге немесе жобаларға ин
вестициялау;

 шарт компанияның, жеке 
тұл ғаның немесе жария жобаның 
инвестор алдында қандай да бір 
міндеттемелері жоқ деп тұжы рым
далған не шарт шарттық қатынастар 
тоқтатылғанда және міндеттемелер 
орындалмаған жағдайда да, ақша 
қаражатының қайтарылуы мүмкін 
емес етіп тұжырымдалған және т.б.

Егер сіз қаржы 
пирамидасына 
кіріп кетсеңіз 
не істеген жөн?
Ең алдымен, ақшаңызды пира

мидадан шығаруға тырысыңыз. 
Оны ұйымдастырушылар сізге 
мол пайда түседі деп уәде беріп, 
көндіруге тырысады не айып пұл
дармен, сот талаптарымен қор қы
туы мүмкін. Егер пирамида жуыр
да ұйымдастырылған болса әрі 
оны ұйымдастырушылар жария 
бо лудан қорықса, онда олар сізге 
өз ақшаңызды алуға көмектеседі. 
Бірақ қаржы пирамидасына салған 
ақшаны қайтару көп жағдайда 
мүмкін емес. 

Құқық қорғау органдарына пи
рамида жайында міндетті түрде 
хабарлаңыз, ақшаңызды алаяқтарға 
бергеніңізді растайтын дәлелдерді 
дайындап қойыңыз. Бұл шарт, 
банктік шоттың үзінді көшірмелері, 
ұйымдастырушылармен хат жазысу 
скриншоттары болуы мүмкін. По
лицияға және прокуратураға тер
геу жүргізуге қатысты өтініш 
жа зыңыз. Ақшаңызды қайтара ал
маған жағдайда да, әділдікті орна
тушы, бәлкім, сіз болуыңыз мүм
кін, себебі пирамиданы тауып, 
та ратып жібереді, ал басқа адамдар 
сіз түскен торға түспейді.

Қаржы пирамидаларының то
ры на түсіп қалмау үшін басты 
кеңес – өз қаржылық сауаттылы
ғы ңыздың деңгейін арттырып, 
ма  мандандырылған курстарға ба
рып, бұл тақырыпта әдебиет пен 
мақалалар оқыңыз. Мысалы, Fin
gramota.kz сайтында «Абайлаңыз, 
алаяқтар» бөлімі бар, онда сіз 
қаржы пирамидаларына қарсы іс
қимыл тақырыбында пайдалы ақ
паратпен таныса аласыз.

Егер сіз қаржы пирамидасына 
тап болсаңыз, онда «Fingramota 
Online» мобильді қосымшасы 
арқылы немесе қалалық теле
фоннан callорталығына «1459»  
нөмірі бойынша қоңырау ша
лып, қаржы реттеушісіне жүгіне 
аласыз.

САРАПШЫЛАР ҚАРЖЫ 
ПИРАМИДАЛАРЫН ӘШКЕРЕЛЕУДЕ

Қазақстанда қаржы пирамидаларын құрғаны үшін 
жауапкершілік күшейтіледі, ал жарнама үшін қылмыстық 

жауапкершілік белгіленді. Мұны регламенттейтін заң жобасын 
сенаторлар екі оқылымда мақұлдап, Мемлекет басшысына қол 

қоюға жіберді.
Заманауи пирамидалардың көптеген түрлері бар, бірақ олар 

бір қағидат бойынша жұмыс істейді – оларға қаражат жаңа 
қатысушыларды үнемі тарту арқылы түседі. Адамдар мен ақша 

ағыны аяқталғаннан кейін пирамида құлайды.
Fingramota.kz алаяқтықты қандай белгілер бойынша 

анықтауға болатынын айтып, өз ұсынымдарын берген 
сарапшыларға сауалнама жүргізді.

Сақ болыңыз, өз ақшаңызды сақтаңыз және 
көбірек пайдалы ақпаратты Fingramota.kz сайтында 
біле отырыңыз!

Көпбейінді облыстық ауруханасының ұжымы аурухананың 
Вентиляция жүйесінің слесары

Қалтаев Самат Жарылқасынұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.
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Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

АҚЫН РУХЫНА ҚҰРМЕТ 

БАЙҚАУ 

Көмейіне бұлбұл ұялаған 
әнші Темірхан Ерғалиев есімі 

бүгінгі ұрпаққа таныс емес. 
Бар-жоғы 28 жыл-ақ ғұмыр 
кешіп, асқақ та сырлы үнін 

құлақта қалдырған Темірхан 
әншіге атақты Ғарифолла 

Құрманғалиев «Мен өзімді тап-
тым» деп баға беріпті.

Аралдық ақын Әбілхан Махановтың 
атақты «Аралым – айдын шалқарым» 
атты толғауындағы:

...Ізбасар, Набат, Күлімжан,
Нұрғали, Қойсын, Темірхан,
Шырқатып әнге салған жер.
Аралым, міне, осындай,
Өнер мен дәулет қонған жер, – деген 

жыр жолдары әншіге берілген тағы бір 
үлкен баға. 

23 қараша күні А.Тоқма ғанбетов 
атындағы қалалық мәдениет үйінде Сыр 
елін әнге бөлеп, төл өнерді түлеткен 
Темірхан Ерғалиевтің 70 жылдығына 
орай «Туған дала төсінде, ән боп туған 
мен болам» атты дәстүрлі әншілердің 
облыстық байқауы өтті.

Конкурсқа облыс аудандары мен 
Қызылорда қаласынан 12 дәстүрлі әнші 
қатысып, өнер көрсетті. 

Мәдениет саласының үздіктері 
– Шолпан Бейім бетова, Бағдагүл 
Есмұрзаева,  Серік Жақсығұлов секілді 
белгілі өнерпаздар қазылық жасаған 
байқауда өнер көр сеткен жастар 
Темірхан ән шінің репертуарындағы 
шы   ғар маларды орындады. Кө   рер менін 
еліктіріп, ыстық ықыласын иеленген 
жас таланттар бірінен бірі озды. 

Байқау нәтижесінде белгіленген үш 
3-орын қызыл ордалық Қуаныш Алға-
зиев қа, аралдық Ағдана Әбді қадыр-

қызына және шие лілік жас Мұхамедәлі 
Бек пейісовке бе рілді. 2-орынды Шиелі 
ауданынан қатысқан Нұртілек Ақтаев, 
1-орынды аралдық Айтуған Сембаев 
алды. Бас жүлде қызылордалық жас да-
рын Зульфия Баймұрзаеваға бұйырды.   

Т.Ерғалиев 1952 жылы Арал ауда-
нының «Ақшатау» елді мекенінде 
дүниеге келген. Бала кезінен Қызылжар 
ауылында өскен.

1973 жылы Алматыдағы эстрада 
және цирк студиясына оқуға түсіп, 
есімі республика көлеміне мәлім бола 
бастайды. Ол кезде теледидар жоқ, 
әнші Темірханның аты радио арқылы 
күллі елдің құлағына сіңеді. Студияны 
бітірген соң оны ұстаздары Алматыға 
алып қалғысы келеді. Бірақ, жас талант 
ауылына келіп қызмет етуді ойлап, елге 
оралады.

1975-1978 жылдары Қы зыл орда 

облыстық филармониясында жұмыс 
істеп, 1978-1980 жылдары Сырдария 
аудандық мәдениет үйінде қызмет 
атқарады.

Тірі кезінде Темірханның әншілік 
өнері бағаланып үлгерген де жоқ. Әлі 
күнге оның репертуарындағы «Аралбай 
термесі», «Сүйген жар» термелерін дәл 
өзі сияқты ешкім орындамапты.

Халқына рухани қызмет еткен өнер 
тұлғалары ешқашан ұмытылмайды, 
олардың артына қалдырған мұрасы – 
өнері.

Осы қағиданы ұстанған Арал 
ауданы әкімдігі, облыстық халық 
шығар ма шы лығын дамыту және 
мәдени-продюсерлік орталығы мен 
Арал аудандық мәдениет бөлімі әнші 
Темірхан Ерғалиевті есте қалдыру ша-
раларын қолға алып, бұл байқауды 
әншінің 70 жылдығына арнап өткізді.

ХАЛЫҚ ЖАДЫНДА 
ҚАЛҒАН ДАРЫН

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Әлемдік додада төрт мәрте 
чемпион атанып, бірнеше рет 
жүлдегерлер қатарынан көрінген 
неміс футболшылары қай кезде де 
мықтылар қатарында саналады. Е 
тобында сынға түсіп жатқан олар 
Жапониямен ойын барысында да 
Аргентина және Сауд Арабиясы 
кездесуіндегі жағдай қайталанды.

Алдымен Германия құра масынан 
33-минутта Илкай Гюндоган пе-
налтиден есеп ашқан еді. Екінші 
кезеңде Жапония қарсыластың 
қарқынына лайықты төтеп бере 
білді. Есесіне қарымта шабуыл-
да гол соғатын мүмкіндік іздеді. 
Нәтижесінде 75-минутта Рицу Доан 
таразы басын теңестірсе, Такума 
Асано 83-минутта Жапонияны алға 
шығарды. Осылайша неміс футбол-
шылары қарсыласына 1:2 есебімен 
жол беріп, сенсациялық жағдайы 
тіркелді. 

 Аталған жеңілістен кейін Гер-
мания құрамасының ойыншылары 
матчқа қатысты пікірлерін білдірді.

Құраманың қақпашысы және 
капитаны Мануэль Нойер аталған 
сәтсіздік орнын алдағы ойындар-
да толықтыруға тырысатынын 
жеткізді. «Біз көптеген мүмкіндікті 
құр жіберіп алдық. Біз соңғы ми-
нуттарда қорғаныс шебінде дұрыс 
әрекет жасай алмадық. Бұл ең 
маңызды ойын болатын және біз 
онда жеңіліп қалдық. Енді аса ауыр 
қарсылас – Испаниямен кездесуде 
басқа ойын көрсетуіміз қажет. Онда 
бар күшімізді салып, қабілетімізді 
көрсетуге тырысамыз» деп ағынан 
жарылды.

Ал құраманың жартылай 
қорғаушысы Илкай Гюндоган гол 
соғатын бірнеше мүмкіндік пайда-
ланылмай қалғанын атап өтті.

«Біз Жапония мақсатын тым 
жеңілдетіп бердік. Екінші голдың 
соғылатын реті жоқ болатын. Ной-
ер құраманы бірнеше голдан сақтап 
қалды. Бізде шабуылда көптеген 
жақсы мүмкіндіктер болды, бірақ 
екінші гол ақыры соғылмай қалды. 
Ойынды қорғаныстан бастай алмай 
қалдық. Салдарынан пас берумен 
ұзақ ойнап кеттік. Барлық дерлік 
ойыншы допты алғысы келмеген 
сияқты көрінді. Тым көп қателікке 
бой алдырдық. Әлем чемпионатын-
да осыншама қарапайым гол бұрын-
соңды соғылмаған болар» деді Гюн-
доган.

Тарихи жеңістен кейін жа-
пониялық жанкүйерлер мәде-
ниеттілік үлгісін көрсетті. Өздері 
орналасқан бөліктегі қоқысты та-
зартып, оны арнайы жәшіктерге 
жеткізді. Осылайша өзгелерге өнеге 
көрсетті.

Ал аталған топтағы Испания 
құрамасы алғашқы кездесуінде Ко-
ста-Риканы 7:0 есебімен тас-талқан 
етіп ұтты. Мұндай ірі жеңіс дүбірлі 
дода тарихында бесінші мәрте 
тіркеліп отыр.

Бұл – әзірге 2022 жылғы Әлем 
чемпионатындағы рекордтық 
көр сеткіш. Алайда, ол рекордты 
жаңарта алған жоқ. 1954 жылы Вен-
грия Оңтүстік Корея ны, Югосла-
вия Заирды (Конго Демократиялық 
 Республикасы) 9:0 есебімен тас-
талқан етсе, 1982 жылы Венгрия 
футболшылары Сальвадорды 10:1 
есебімен жеңді.

Ал F тобында Бельгия құрамасы 
Канаданы 1:0 есебімен әрең жеңсе, 
Марокко мен Хорватия 0:0 есебіне 
қанағат білдірді. 

G тобында бақ сынайтын Бра-
зилия футболшылары да бірінші 
 ойында Сербияның қарсылығына 
тап түсті. Екі  құрама  бұған дейін екі 
мәрте кездесті. Екеуінде де  Бразилия 
футболшылары басым түсті. Ойын 
тізгіні негізінде бразилиялық  фут-
болшылар қолында болды. Көп 
уақыт бойы сербиялық құрама 
қорғанысы сыр берген жоқ. Ойын 
барысында бразилиялық Ришарли-
сон 62 және 73-минуттарда соққан 
голы бес дүркін Әлем чемпионы 
атанған құрамаға жеңіс алып келді.  
Ол осылайша ұлттық құрама сапын-
да 19 гол соғып үлгерді. 

Аталған топтағы тағы бір кез-
десуде Швейцария Камеруннан 1:0 
есебімен басым түсті. 

H тобында Португалия мен Гана 
кездесуі тартысты өрбіді. Криш-
тиану Роналду бастаған жігіттер 
аталған біріншілікке үлкен үмітпен 
келді. «Алтын доптың» бес дүркін 
иегері атанған жұлдыз үшін биылғы 
доп додасы мансабындағы соңғы 
мүмкіндік деуге болады. 2016 
жылғы Еуропа чемпионатында 
үздік шыққан португалиялықтардың 
Әлем біріншіліктерінде пәлендей 
жолы болмай келеді. Олардың 
еншісінде 1966 жылғы доданың 
қола жүлдесі ғана бар. Сондықтан 
Фернанду Сантуштың шәкірттері 
барын салатыны анық. Аса тар-
тысты өткен бәсеке 3:2 есебімен 
еуропалықтардың пайдасына 
шешілді.

Аталған ойында Криштиану 
Роналду пенальтиден мүлт кеткен 
жоқ. Осылайша ол бес Әлем чем-
пионатында гол соққан бірінші 
 ойыншы атанды. Шабуылшы бұған 
дейін 2006, 2010, 2014 және 2018 
жылғы Әлем чемпионаттарында 
мергендігімен көзге түскен еді. Ол 
ұлттық құрамасы сапындағы  112-ші 
голын соқты.

Германия 
Аргентинаның 
кебін киді

Катар елінде өтіп жатқан доп додасында 
жанкүйерлер күтпеген сенсация сериясы 
жалғасуда. Әлем чемпионаты басталар 

алдында Германия құрамасы Жапонияға есе 
жіберіп қояды деп күткен жоқ. Криштиану 

Роналду бастаған Португалия жұлдыздары 
Гананы әрең жеңеді дегенді кім ойлады? 

Қысқасы, доп додасының тартысты ойында-
ры алда деген үміттеміз.

Көпшілік мәдениет үйінің фойе-
сіне қойылған «Әдебиет әлемінің 
Әскер бегі» атты шығармашылық 
және танымдық көрмеден ақынның 
шығармашылығына жасалған шолу-
мен танысып, сырлы суреттерді тама-
шалады.

Шараны облыстық мәдениет 
және спорт басқармасының басшысы 
Р.Рүстемов ашып, ақынның өмірі мен 
шығармашылығы хақында әңгімеледі.

Ақынның өлеңдегі түйдек-түйдек 
ұшқыр ойлары өз алдына, оның 
нақышы мен жыр ұйқастары да еш-
кімге ұқсамайтын. Өлеңдері құн дақ-
талған сәбидей ғазиз, құшақ таған ару-
дай көркем. 

Әскербек Рахымбекұлының по-
эзиясын Фариза Оңғарсынова, Тұ-
манбай Молдағалиев сынды қазақ-
тың мықты ақындары мойындап, өз 
бағасын бергенін де жақсы білеміз.  
Ақынның екі мәрте «Жалын» баспасы 
жариялаған жабық бәйгенің жүлдегері 
атануы жүзден жүйріктігі болатын.

Әсағаңның «Тұсаукесер», «Сыр-
дария әуендері», «Тұлпар туралы 
дастан», «Ғашық жүрек», «Айдыны-
нан айырылған Аралым-ай», «Алтын 
Арай», «Тұлпарлар тағдыры», «Жы-
раулар», «Тағдыр-дастан», басқа да 
жыр кітаптары жарыққа шықты.

Сырдың сырбаз мінезді сұңғыла 
ақыны Ә.Рахымбекұлы өлең таби-

ғатына тасқа қашағандай өрнек салды. 
Бар ғұмырын шығар ма шылыққа ар-
нап, өзге дүниеден өзін бөлек ұстады.

Аймақтың ата басылымы «Сыр 
бойы» газетінің тоқсан жылдан аса 
тарихында қарымды қаламгер, ақын 
Әскербек Рахымбекұлының есімі 
ерекше аталады.

Ә.Рахымбекұлы 1970-1985 жыл-
дары Қызылорда облыстық телара-
дио комитетінде, облыстық партия 
комитетінде, облыстық «Ленин жолы» 
газетінде қызмет атқарды.

1985-1991 жылдары «Ленин жолы» 
газеті редакторының бірінші орынба-
сары, 1991-1996 жылдары бас редак-
торы болды.

Әскербек Рахымбекұлы газеттің 
бас редакторы болып келген соң, 1991 
жылдың 24 қыркүйегінен бастап га-
зет өзінің байырғы «Сыр бойы» ата-
уын қайта иеленді. Тарихымызды 
түгендеп жатқан тұста ата басылым 
атауының қайтарылуына бас редактор 
Ә.Рахымбекұлының тікелей септігі 
тиді. 

Қорқыт ата атындағы уни вер-
ситеттің профессоры Қ.Құдай бер-
генов, ақын Қ.Есім сейітова, ақын 
М.Әміреұлы, Әскербек ақынның досы, 
еңбек ардагері З.Шермұхамедұлы, 
белгілі ақын Ш.Әбдікәрімов секілді 
естелік айтушылар осындай ойларын 
ортаға салды.

Әсерлі кеште әншілер Ә.Рахым-
бекұлының өлеңдері сахналық көрі-
ністер арқылы оқылып, тыңдаушысын 
баурады. Әншілер А.Ерниязова мен 
Ә.Өмірбек ақын сөзіне жазылған 
Ә.Оспанов, И.Елубаева сынды ком-
позиторлардың әндерін шырқады. 

Руханият, мәдениет саласына көп 
еңбек сіңірген ақын есімі Сыр елінің 
есінен ешқашан шықпақ емес.

Бұл кеш ақынның екінші, рухани 
өмірінің басталғанын паш етті.

«СБ» ақпарат

Қара өлеңнің құлагері

Кеше А.Тоқмағанбетов атындағы қалалық мәдениет үйінде 
облыстық қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыруымен 

Сыр елінің талантты перзенті, дарынды ақын, қаламгер Әскербек 
Рахымбекұлының 80 жылдығына орай еске алуға арналған 

«Қара өлеңнің құлагері» атты кеш болып өтті.
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