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БІРҚАТАР 
МІНДЕТ 
ЖҮКТЕДІ

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Ішкі істер министрі 
Марат Ахметжановты қабылдады.

Президентке ведомствоның былтыр 
атқарған жұмысы мен алдағы кезеңге 
арналған жоспары жөнінде есеп берілді.

Мемлекет басшысына құ қық
бұзушылықтардың алдын алу үшін 
қабылданып жатқан ша ралар туралы 
баяндалды. Бұл шаралар елімізде кісі өл
тіру қылмыстарының санын айтарлықтай 
азайтуға ықпал етті. Сондайақ ұрлыққа 
және мал ұрлығына қатысты қыл мыс
тарды ашу жұмыстары күшейтілді.

Марат Ахметжановтың ай туынша, 
ұйымдасқан қыл мыстың шығу себептері 
мен қаржыландыру көздерін жоюға 
басымдық бере отырып, оларға қарсы 
күрес тәсілдерін өзгерту нәтижесінде 
ұйымдасқан қыл мыстық топтардың 
(ҰҚТ) 24 басшысы  мен 114 мүшесі 
тұтқындалды.

Президентке кибер қылмыс пен күресу 
үшін қабылданып жатқан шаралар 
туралы да баяндалды. Интернеталаяқ
тық қа қарсы ісәрекет жө нін дегі кешенді 
шараларды жүзеге асыру барысында ұя
лы байланыс компаниялары «ауыс палы» 
нөмірлерден ша лын ған 5,5 миллион 
қоңы рауды бұ ғаттаған. Министрлік алты 
ұйым дасқан қылмыстық топты жо йып,  
алаяқтық белгілері бар 165 сайттың жұ
мысын тоқ татты.

Сонымен қатар Ішкі істер министрлігі 
басқа құқық қорғау және арнаулы 
органдармен бір лесіп, 2781 есірткі қыл
мысын анықтады. Заңсыз айна лымнан 
15 тоннадан астам есірткі тәркіленіп, 70 
есірткі зертханасы жойылды және есірткі  
жарнамалайтын 1990 сайт бұғатталды.

Кездесу соңында Мемлекет басшысы 
тұрмыстық зорлықзомбылықтың, 
интернеталаяқ тықтың, ауылдық жер
лер дегі қылмыстың кез келген көрінісі  
бойынша алдын алу шара ларын 
қабылдаудың және жедел әрекет етудің 
маңыз  ды екенін атап өтті. Пре зи дент 
бұл бағытта ұйым дас тыру жұмыстарын 
жүр гізіп, заң  на малық шаралар қа был
дауды тапсырды. Сондайақ ведомство 
басшысына елі міз де жол қауіпсіздігі 
мен құ қық тық тәртіпті қамтамасыз ету 
жөнінде бірқатар міндет жүктеді.

АГЕНТТІК 
БАСШЫСЫ 
ЕСЕП БЕРДІ

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Қаржылық 

мониторинг агенттігінің төрағасы 
Жанат Элимановты қабылдады.

Мемлекет басшысына агенттіктің 
былтыр атқарған жұмыстары туралы 
есеп берілді. Президентке бизнестің 
қылмыстық процеске қатысын азайту 
үшін агенттіктің жүйелі жұмыстар 
жүргізіп жатқаны жөнінде баяндалды. 
Соңғы төрт жылда тіркелген істер саны 
екі есе кеміген.

Жанат Элимановтың айтуынша, 
жалған шотфактуралар жазып беру 
арқылы салық төлеуден жалтаруға 
көмектесіп, қаржыны қолмақол ақшаға 
айналдыратын мыңнан астам фирманың 
қызметі тоқтатылды. Сондайақ 110 
заңсыз ойынхана мен алкоголь өнімін 
шығаратын 44 жасырын цех  жойылды.

Мемлекет басшысына қаржы пира
мидаларын жою жөніндегі тап сыр
масының орындалу барысы туралы 
мәлімет берілді. Былтыр қаржы 
алаяқтарының қызметін жарнамалайтын 
13 мың вебпарақша мен аккаунт бұ
ғатталды. Сондайақ 29 қаржы пира
мидасының жолы кесіліп, зардап шеккен 
азаматтардың 8,3 миллиард теңге 
көлемінде шығыны өтелді. Жалпы, 
қабылданған шаралардың нәтижесінде 
құны 300 миллиард теңгеден асатын 
активтер қайтарылды.

ҚасымЖомарт Тоқаевқа агенттік 
үйлестіруімен қаржыны жылыстатуға 
қарсы ұлттық жүйеге реформа 
жүргізілгені жөнінде баяндалды. Бұл  
қолданыстағы заңнаманы халықаралық 
ФАТФ (FATF) cтандарттарымен барынша 
сәйкестендіруге мүмкіндік берді.  

Кездесу соңында Мемлекет бас
шысы қаржы пирамидаларының 
қызметі мен алаяқтардың қитұрқы 
әрекеттерінің жолын кесу жұмыстарын 
жалғастыруды, сондайақ адал бизнесті 
қорғауға, қаржылық және экономикалық 
қылмыстарға қарсы күрес шараларын 
күшейтуді тапсырды.

5 млн теңгеге жуық қай
тарымсыз қаржы алған кәсіп
кер жігіт шағын баспана іші
нен ашқан цехта «NOMAD»  
белгісімен 12 түрлі раковина 
шығарады. Түрлі дизайнмен 
дайындалатын өнім жасанды 
мәрмәр тастан құйылады екен.

– 20212025 жылдарға ар
нал ған кәсіпкерлікті да мыту 

жө ніндегі ұлттық жоба ая
сында осындай мүм кін дікке 
ие болдым. Бұл жоба бо  йынша 
кәсіпкер болуға ын та лылар 
өзінің жаңа биз нес идея лары 
арқылы қол жет  кізе алады. Өзім 
«NOMAD» жеке кәсіпкерлігін 
құ  рып, раковинаның әр түрін 
шығарудамын. 

ШИКІЗАТЫ – 
«ШӨМІШТІҢ» 
ҚҰМЫ

Sb Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

Расымен біздің айтпақ болған өнім бұрын-соңды 
Қызылордадан шықпапты. Алғаш рет қолға алынып 

отыр. Қала тұрғыны Бауыржан Қамзаев мұны өз 
бизнес жоспары арқылы іске асырған. Қолға алған 

жобасы былтыр тамыз айында қолдау тауып, мемлекет 
тарапынан грант ұтыпты. Енді ол тұрмысқа, дұрысы, үй 

жағдайына өте қажет раковиналар шығаруға кіріскен. 
Түсіндіре кетсек, раковина – ыдыс-аяқ, тамақ өнімдерін 

немесе қол жууға арналған зат. Ал оның ас үйге және 
жуынатын бөлмеге арналған түрлері бары белгілі.

Қасіретті қаңтар оқиғасына 
жыл толды. Осы уақыт ішінде 
қанды оқиғаға қатысты тергеу 

амалдары жүргізіліп, түрлі 
комиссиялар, жұмысшы 

топтары мен азаматтық қоғам 
өкілдері зерттеулер жүргізді. 

Дегенмен, әлі күнге дейін 
оқиғаның мән-жайы ашық 

айтылып, оның әділ бағасы 
берілген жоқ. Қоғамда қарама-
қайшы пікір туындамауы үшін 
болған оқиға бойынша толық 

түсінік қажет болып отыр.

Сондықтан, халық қа лау лылары 
ел көкейінде жүр ген сұрақтарға 
күштік құры лымдар мен мемлекеттік 
ор гандар басшылары жауап беруін 
талап еткен болатын. Осыған орай 
өткен бейсенбіде ҚР Парламенті 
Мәжілісінің жалпы отырысында 
мәсе ле осымен екінші рет тал
қыланды. Бас прокурор Берік Асылов 
депутаттар сауалына жауап берді. 
Сонымен қатар жиынға Ішкі істер 
министрі мен өзге де сала басшылары, 
заңгерлер мен сарапшылар, оқиға 
куәгерлері қатысты.

Бас прокурорға депутаттар 
тобының қойған сауалы нақты 
болатын. «Мұны ұйым дастырған 
кімдер? Қас көй лердің негізгі мақсаты 
не болды? Қаңтар оқиғасы қан дай 
зақымдар мен шығындар келтірді?»

Өз кезегінде Берік Асылов оқиға 
бойынша то лық мәлімет бар екенін 
айт ты. Тергеу органдары оқиға 
хро нологиясын, негізгі ұйым дас
тырушыларды анықтады. Олардың 
ішінде жоғары лауа зымды адамдар 
мен ұйымдасқан қылмыстық топ 
мүшелері болған.

– Барлық қаза болған дардың 
кім екенін, олардың қайтыс болу 
себептерін зерт тедік. Қаружарақты 
іздеу жал ғаса береді. Қыл мыс кер 
лер жауапқа тартылып жатыр, оның 
ішінде қызмет мүд  десіне опасыздық 

жасап, азаматтардың қауіпсіздігін 
қам  тамасыз етпегендер де бар. 
Азаптау бойынша істер ді аяқтап 
қалдық, – деді Б.Асылов.

Ол шабуылды тойтару, төтенше 
жағдай мен анти террористік операция 
барысында 238 адам қайтыс болғанын 
айтты. Оның ішінде 41 адам бұрын 
сотталған. 67 адам шабуылдаушы деп 
танылды, 142 адам – төтенше жағдай 
мен антитеррористік операция 
режимін бұзушылар. 4 адам басқа 
да қылмыстар жасау кезінде өлген. 
Жалпы, Алматы қаласында 151 адам 
қаза тапты. Олардың көбі Президент 
Резиденциясын шабуылдау кезінде 
қайтыс болған. Адам өлімі Қызыл
орда, Шымкент және Тараз 
қалаларында тіркелді.

Қаңтарда жасалған қыл мыстар 

бойынша 5 300 қыл мыс тық іс 
қозғалған. Басым бөлігін Ішкі істер 
министрлігі тергеген. Олар негізінен 
адам өлтіру, ұрлық, қарақшылық, 
қаружарақ ұрлау баптарына қатысты. 
Ал Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
мемлекетке опасыздық жасау, билікті 
басып алу, аса ірі көлемде пара алу 
фактілерін тергеген.

Арнайы прокурорлар 720 
қылмыстық істі тергеді. Бұл іс
тер бойынша тыйым салынған 
экстремистік топ тардың 25 мүшесі 
ұсталды. Ұйымдасқан қылмыстық 
топ тардың 42 мү шесі қамауға 
алынды. Одан бө лек, күдік тілер
дің арасында деструк  тивті діни 
ағымдардың 8 жақ  таушысы бар. 126 
адам кісі өлтіру, ұрлық, тонау және 
қарақ шылық жаса ған дары үшін 

бұрын сот талған. Негізінен жап  пай 
тәртіпсіздікке қатысу шы лардың көбі 
– 35 жасқа дейін гілер.

Бұдан бөлек, Бас прокурор 
2022 жылы қаңтарда болған 
жаппай тәртіпсіздік бойынша 
күдікке ілінгендер арасында Ресей, 
Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан 
азаматтары бар деп хабарлады. Бірақ 
нақты саны мен атыжөнін атаған жоқ. 
Ай туынша, Бас прокуратура тергеген 
істер бойынша 573 адам сотталған. 
Соның ішін де екі іс теракт жасау 
фактісі бо  йынша қаралған. Бұдан 
бөлек, Б.Асылов қазіргі таңда жаппай 
тәртіпсіздікті ұйым дас  тырушылар 
ретінде 18 адам анықталғанын 
жеткізді. Олар дың 13іне қатысты іс 
сотқа жіберілген.

МӘЖІЛІС МІНБЕРІ

ҚАСІРЕТТІ ҚАҢТАР:
Қанды оқиғаны ұйымдастырған кімдер?

Sb
Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»

ЕЛУ 
ЖЫЛДАН 
СОҢ...

Sb
Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

Қызылорданың желі 
айтпаса да түсінікті. Сырт көзге 

аласапыран дауыл болып 
көрінетін табиғат құбылысына 

өзіміз үйренгенбіз. Бірақ 
«жарықтың жалп ете қалуына» 
мұның әсері жоқ емес. Әсіресе, 

күз бен қыс айларында «бар 
қауқарым осыған жетті» 
дегендей, біздегі электр 

бағандарының құлап, ондағы 
бойлай жалғанған сымның үзілуі 

жиілеп кеткені шындық еді.

Сәрсенбі күні облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаевтың 

төрағалығымен өткен жедел 
жиында мереке күндері ауа 
райының қолайсыздығынан 

орын алған электр жарығындағы 
ақаулардың себеп-салдарын 

анықтау және жою мақсатында 
комиссия құру тапсырылған 

болатын.

Осыған орай облыс әкімінің бірінші 
орынбасары Серік Қожаниязовтың 
төр аға лығымен жұмыс жасайтын ко
миссия құрамы жасақталып, оған 
облыс әкімінің орынбасары Мархабат 
Жайым бетов, энергетика және тұрғын 
үйкоммуналдық шаруашылығы бас
қар масы басшысы, «Қызылорда электр 
тарату компаниясының» арда гер қыз 
мет  керлері мен жауапты тұлға лары 
және «Қазақэкспертиза» ЖШС дирек
торы енгізіліп отыр. Бұл туралы облыс 
әкімінің баспасөз қызметі хабар лады.

Комиссия мүшелері Қызылорда 
қаласының бірқатар электр қуатымен 

қамту нысандарын аралап, жұмысын 
тексеріп, сараптан өткізуде.

Атап айтқанда, Тоқтыбаев көшесінің 
бойындағы ЦРП3, Рысқұлов пен 
Ыдырысов көшелері қиылысындағы 
ТП235, Алисов көшесіндегі №3334 әуе 
желісі, «Мерей» шағын ауданындағы 
ГМЗ 35/10кВ қосалқы станциясына 
барып, жұмысына талдау жасады.

Бүгінгі күні өңірде электр желілері 
мен қосалқы станциялардың 70 
пайызының тозығы жеткен. Комиссия 
тобы кезек күттірмейтін нысандарды 
белгілеп, «КЭТТК» АҚ мамандары 
зерттеу актісін дайындауда.

Комиссия тексеру жұмыстарын әлі 
де жалғастырады. Нәтижесімен, тиісті 
жөндеу жұмыстарына қажетті қаржы 
қарастыру мәселесі пысықталып, алдағы 
бюджеттік комиссия отырысында 
қаралатын болады.

Айта кетейік, тұрғын үйкомму
налдық шаруашылығы мәселелері 
облыс әкімінің тікелей бақылауында. 

«СБ» ақпарат

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ТАПСЫРМАСЫ

АРНАЙЫ КОМИССИЯ 
ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

3 кандидат 
таңдауға түседі

Аңыз емес,
ақиқат

Гауһартас Қос ішектен төгілген  
сырлы сарын
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Саясат

1-бет

Sb Айнұр БАТТАЛОВА, 
«Сыр бойы»

ТҮЗЕТІЛІП ОҚЫЛСЫН
“Сыр бойы” газетінің 2023 жылғы 5 қаңтардағы 

№1 шығарылымында жарияланған  облыстық 
сайлау комиссиясының таңдаушылар тізімі туралы 
хабарындағы Арал ауданы мәслихатының депутаттары 
тізімі келесідей түзетумен оқылсын:

1 Асанбаев Аргынбай Балпашович 1957
2 Дармагамбетов Туребек Адильбекович 1987
3 Жалгасбаев Дайрабай Баймуратович 1965
4 Жангушикова Шарбану Байдильдаевна 1970
5 Жумашева Индира Жайылгановна 1984
6 Канатов Талгат Мырзагулович 1976
7 Мадинов Дәуренбек Жолдасович 1955
8 Махамбетова Канагат Абдыкалыковна 1978
9 Прекеев Батырхан Орымбаевич 1962
10 Садуакасова Акыл 1950
11 Тәукеев Махамбет Тимурұлы 1991
12 Турахметов Базарбай Шуменович 1968

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
2023 жылға арналған Қызылорда облысының ауыл 

шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 
басшылығының азаматтарды қабылдау кестесі

№ Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні 
мен уақыты

1 Дүйсебаев Талғат 
Тұрсынұлы

Басқарма 
басшысы

Дүйсенбі, жұма
сағ. 16.00-18.00

2 Тлеулеева Айнұр 
Маратқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Сәрсенбі 
сағ. 16.00-18.00

3
Сәрсенбаев 
Қайратбек 

Әубәкірұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Бейсенбі 
сағ. 16.00-18.00

4 Баимбетов Ғалым 
Орынбасарұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Жұма 
сағ. 16.00-18.00

– Жалпы, тергеу келесі сұ-
рақтарға жауап табуы қажет 
болды. Тонаушылардың әре-
кетін кім үйлестірді? Ұйым-
дастырушы кім? Олар дың 
көздеген мақсаты не? Мен 
айтып өткендей, қаң тарда 
еліміздегі жағдай өте күр-
делі болды. Арнайы жасал-
ған сценарий бойынша біз-
дің қоғамдағы тату лықты 
әдейі шайқағаны қазір тү-
сінікті. Ол кезде көпшілік 
теңсіздікке наразылық біл-
дірді, әділеттілікті аңсады. Тек 
бір сылтау қажет еді. Ол – газ 
бағасының өсуі болды.

Ереуілді басқа қалалар да 
қолдады, бәрі газды ұмытып, 
радикалды талаптар қоя бас-
тады. Осының барлығы траге-
дияға, адам өліміне әкеліп 
соқты. Біз басқарылатын хаос 
кезінде еліміздің жоғарғы бас-
шылығын ауыстыруға бағыт-
талған операция тың ғылықты 
жоспарланған деп айта аламыз. 
Шын мәнінде, мемлекеттік төң-
керіс жасауға әрекет жасалды.

Өздеріңіз білетіндей, Ұлт-
тық қауіпсіздік комитетінің 
бұрын ғы басшыларына қатыс-
ты мемлекетке опасыздық 
жасау және басқа да аса ауыр 
қыл мыстар туралы іс «аса 
құпия» режимінде тергелді. 
Ма те риал дарды жариялауға 
шек теу қойыл ған, өйткені 
олар да мем лекеттік құпиялар 
бар. Істе сырт қы саяси, қарсы 
барлау және жедел-іздестіру 
қызметіне қатыс ты мәліметтер 
енген, – деді Б.Асылов.

Сондай-ақ Бас прокурор 
ҰҚК-нің бұрынғы төрағасы 
Кәрім Мәсімов пен оның 
бұрынғы орын басары Са дық-
ұловқа қатыс ты мемлекетке 
опасыздық жасау, билікті 
күштеп басып алуға бағыт-
талған әрекеттер, лауазымдық 
өкiлеттiктерді асыра пайдалану 
бойынша іс сотқа берілгенін 
атап өтті. Тағы бір бұрынғы 
орынбасары Ерғожин билік-
ті күштеп басып алуға бағыт-
талған әрекеттер, лауазымдық 
өкiлеттiгін асыра пайдалану 
бойынша айыпталған. Сон-
дай-ақ бұрынғы орынбасары 
Осиповке және ҰҚК бөлім-
шелерінің басқа басшыларына 
өкiлеттiктерді асыра пайдалану 
айыбы тағылып отыр.

– Басқа ақпаратты аша 
алмаймын. Қастандықтың 
нақ ты егжей-тегжейін ай-
туға құқығым жоқ. Жыл 
бойы, жасырын түрде ради-
кал  ды шара қолдану үшін 
орын даушыларды дайындау 
жүргізілгенін ғана айта аламын. 
Орындаушылардың қата рын-
да ұйымдасқан қылмыстық 
топтар болған. Олар адамдарды 
жинап, қарулан дырған, рация 
және көлік сатып алған. Тергеу 
анықтағандай, осы бүлдіргі 
әрекеттердің басында күш құ-
рылымдарының жекелеген 
өкіл дері тұрған. Мысалы, тер-
геу версиясы бойынша Алма-
тыда Жұмагелдиев ерекше рөл 
атқарған. Оның әрекетін ҰҚК-

дегі кураторы үйлестіргені 
анықталды, – деді Б.Асылов.

Сондай-ақ, баяндамашы 
аумақ тық күштік органдар 
бас шы ларының билікті асыра 
пайдалануы туралы факті-
лерге тоқталды. Мәселен, 
жап пай тәртіпсіздіктер ше-
гіне жеткен кезде Алматы 
қала сы, Алматы облысы мен 
Қызылорда облысының Ұлт-
тық қауіпсіздік комитеті депар-
та менттерінің жеке құрамы-
ның бәрі ғимараттарды тастап 
кеткен. Тергеу мәліметі бо-
йынша 5 қаңтарда жеке құ-
рам ды ғимараттан кетуге 
дайын болу қажеттігі туралы 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
төрағасының орынбасары Са-
ды  құловтың нұсқауы келіп 
түскен. Мәсімовтің тапсыр-
масы бойынша Алматы қаласы 
мен Қызылорда облысының 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
департаменттерінің жеке құра-
мы жұмыс орындарынан кетіп 
қалған. Сондай-ақ басшы-
лықтың нұсқауы бойынша 
Алматы және Жамбыл облыс-
тарының Полиция де пар-
таменттері өз ғимараттарын 
тастап кеткен.

Соның салдарынан тәр-
тіп сіздіктің жолын кесу бо-
йынша шаралар уақытылы 
қа былданбады. Алматы мен 
Талдықорған 2 күн бойы 
қарулы содырлардың билігінде 
болды. Олар қару-жарақтың 
үлкен арсеналы – 3 мыңға жуық 
автомат, тапанша, снайперлік 
винтовка және он мыңдай 
оқ-дәріні тонап кетті. Яғни, 
осы басшылардың кесірінен 
ең қауіпті атыс қарулары 
бүлікшілердің қолына түсті. 
Әлі күнге дейін 2 мыңға жуық 
қарудың қайда екені белгісіз.

Арнайы прокурорлар би-
лікті асыра пайдаланудың 
осы фактілері бойынша 
тер  геуді аяқтады. Ұлттық 
қауіп  сіздік комитетінің 3 
ау мақтық департаментінің экс-
басшылары, Алматы облысы 
Полиция департаментінің бұ-
рынғы бастығы және басқа 
адамдарға қатысты қылмыстық 
істер сотқа жолданды. Қазір 
сот талқылауы болып жатыр. 
Олардың кінәсінің дәрежесі 
мен жаза түрін сот анықтайды. 
Жамбыл облысы Полиция 
департаментінің экс-бастығына 
қатысты қылмыстық қудалау 

қайтыс болуына байланысты 
тоқтатылды. Әскери сотта 
бұрынғы қорғаныс министрі 
Бектановтың ісі бойынша 
тыңдау жалғасып жатыр. 
Тергеуге сәйкес ол төтенше 
жағдай кезеңінде көрінеу заң-
сыз бұйрық берген және стра-
тегиялық объектілерді әскери-
лердің күзетінсіз қалдырған.

Бас прокурор Президент 
тапсырғандай, азаптау қол-
данған қызметкерлер, ше ніне 
қарамастан, тиісті жазасын 
алатынын да атап өтті. Азап-
таулар туралы шағым дар 
бойынша барлығы 329 қыл-
мыстық іс қозғалған. Арнайы 
прокурорлар полиция мен 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
34 қызметкеріне қатысты істі 
тергеді. Алматы облысының 
полиция ғи маратында 24 
адамды азаптау фактілері 
туралы істер сотқа жолданды.

Берік Асыловтың айтуын-
ша, қаңтар оқиғасы бойынша 
соттар 1221 адамға қа тысты 
істерді қараған. Соның 
ішінде 1205 адам сотталған. 
«Рақымшылық жасау туралы» 
заң аясында рақымшылық 1095 
адам ға қолданылды. Сот ауыр 
қылмыстар үшін сотталған 1001 
адамның жаза мерзімін қыс-
қартқан. Бұдан бөлек, қазіргі 
таңда 315 адамға қатысты 127 
қылмыстық іс тергеліп жатыр.

Сондай-ақ, Мәжіліс оты-
рысында ҚР Ішкі істер министрі 
Марат Ахметжанов баяндама 
жасады. Министр елдегі құ-
қықтық тәртіпті қалпына кел-
тіруде 19 қызметкер қаза тауып, 
3037 полиция мен әскери 
қызметкерлер жарақат алғанын 
айтты. Олардың 28-іне оқ тисе, 
177-нің сүйектері сынған. 
111-інің денесі суық қарумен 
пышақталған. Көп қызметкер 
әлі де ем алып жатыр.

Жалпы, полиция қаңтар 
оқиғалары бойынша 4623 
қылмыстық істі тергеді. 
Олар дың көбі – адам өлтіру, 
ұрлық, қару-жарақтың заңсыз 
айналымы, бұза қы лық, бөтен 
мүлікті қасақана бүлдіру қыл-
мыс тары. 20 мыңнан астам 
азаматтан жауап алынды. 
5 мыңнан астам сараптама 
тағайындалды. Ұрланған 
мүліктің көбі тәркіленді. 
Қылмыстық істер бойынша 
983 адам ұсталды. Оның 502-сі 
арнайы прокурорларға берілді.

Марат Ахметжановтың 
айтуынша, рақымшылық ту-
ралы заңға сай соттылығы жоқ 
және залалды өз еркімен өтеген 
255 азамат босатылған. Төтенше 
жағдай кезінде ауыр қылмыс 
жасаған 12 кәмелетке толмаған 
жасөспірім анықталып, оларға 
қарсы бұл тартпау шарасы 
бас бостандығынан айырмау 
шарасына өзгертілген. 631 
айып талушы сотқа жолданды. 
Олардың 132-сі – бас бос тан-
дығынан айырылды, ал қал-
ғандарына шектеу, қоғам дық 
жұмыстар мен айыппұлдар 
салынды. Қазіргі таңда «Рақым-
шылық туралы» заң нормалары 
980 адамға қолданылды. 
Қамаудан 76-сы босатылды. 
904 сотталғандарға қарсы 
мерзімдері қысқартылды. Қазір 
өндірісте 36 қылмыстық іс бар.

Тәртіпсіздіктер кезінде 
қылмыскерлер 2960 қару-
жарақ пен шамамен 63 мың 
оқ-дәріні ұрлап кеткен. Қазіргі 
уақытта ұрланған қаруды іздеу 
қарқынды жүргізіліп жатыр. 
Қылмыстық іс аясындағы же-
дел іздестіру іс-шарасы бары-
сында 200-ден астам қойма 
жойылды. Олардан 4160 қару-
жарақ пен 57 мың оқ-дәрі 
табылды. Бүгінде 964 қару-
жарақтың қаңтар оқиғасы 
кезінде ұрланғаны анықталған. 
3196 қару-жарақ, оның ішінде 7 
гранатомет, 1 пулемет бо йынша 
тексеру жүргізіліп жатыр.

Бұдан кейін депутаттар 
негізгі баяндамашыларға 
сауал     дарын қойды. Мәселен, 
депутат Ерлан Сайыров қаңтар 
оқиғасы кезінде содырлардың 
әрекетін арнайы рация арқылы 
үйлестірген, әскери киіммен 
жүрген топтың кім екенін 
сұрады. Бас прокурордың 
айтуын ша, ондай әскери киім 
киген топтың болғаны рас. 
Бірақ олардың кім екені әлі 
анықталмаған.

Ал, депутаттар Сауытбек 
Әбдірахманов, Ерлан Сайыров, 
Айдос Сарым, Қазыбек Иса 
былтыр қаңтарда «реван-
шистерге», мемлекеттік 
төңкеріс жасауға талпынған 
әл дебір күштерге Президент 
Тоқаев батылдық танытып, 
тойтарыс беруінің арқасында 
тәуелсіз мемлекеттің іргесін 
шайқалтуға жол бермей, сақтап 
қалды деп мәлімдеді. Бірақ, 
әлдебір күштердің нақты 

кімдер екені ашық айтылмады.
Сондай-ақ талқылау кезінде 

депутаттар қаңтар оқиғасы 
кезінде келген шығын туралы да 
сұрады. Премьер-министрдің 
бірінші орынбасары Роман 
Скляр дың айтуынша, қаңтар 
қырғыны кезінде елімізде 42 
мемлекеттік мекеме зардап 
шеккен. Коммерциялық нысан-
дарға келсек, жалпы 356 
коммерциялық нысан зардап 
шекті. Қазір олардың барлығы 
қалпына келтірілді. 1789 
кәсіпкерлік субъектісі залалды 
тікелей өтеуге өтінім берді.

Депутат Дархан Мыңбай 
елімізде азаптауларға жол 
бермеу бағытында қандай шара-
лар қабылданғанын сұрады. 
Сауалға жауап берген Бас 
прокурор Берік Асылов арнайы 
прокурорлар полиция мен 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
қызметкеріне қатысты істі 
тергегенін айтты. Өз кезегінде 
Ішкі істер министрі Марат 
Ахметжанов азаптауларға жол 
бермес үшін ведомство тиісті 
шаралар қабылдап жатқанын 
айтты.

Құқық қорғаушы, адвокат 
Абзал Құспан қаңтар тра-
гедиясы бойынша «Аманат» 
комиссиясының атқарған қыз-
метін баян дады. Сондай-ақ, 
Қаңтар оқиғасы сал дары нан 
қаза тапқан барлық азаматтың 
отбасына материалдық көмек 
ұйымдастыру, тергеу және сот 
процестерінің мейлінше ашық 
өтуін қамтамасыз ету секілді 
ұсыныстар айтты.

Жалпы, отырыста «Сана-
Сезім» әйелдер бастамалары 
құқықтық орталығы қоғам-
дық бірлестігінің дирек торы 
Шахноза Хасанова, Алматы 
қаласы полиция депар та-
ментінің аға инспекторы, под  -
полковник Ботагөз Исенова, 
Алматы қаласы №7 ауру ха-
насы реанимация бө лім   ше-
сінің меңгерушісі Есеней 
Еспенбетов, «Қорған орта-
лық» қару-жарақ дүкенінің 
директоры Артур Осипов, 
ерікті Бағдат Анарбаева баян-
дама жасады.

Жиын соңында Мәжіліс 
төрағасы Ерлан Қошанов 
ұйым дастырушылардың көз де-
гені – қантөгіспен, қандай да 
жолмен болсын билікті басып 
алу болғанын айтты.

– Мәжіліс қабырғасында 
осымен екінші рет Бас 
прокурор мен құқық қорғау 
ор гандарының басшыларын 
тыңдадық. Ең басты айта кететін 
нәрсе – бұл Парламенттегі тың-
дау тікелей эфирде өтіп жатыр. 
Бұл мемлекеттің, биліктің 
ашық  тығын және осы ауыр мә-
селенің егжей-тегжейін анық -
тауға ерекше мүдделі еке нін 
көрсетеді. Халқымыздан жа-
сыратын ештеңе жоқ, қоғам да 
шындыққа көз жеткізуі керек 
деп санаймыз! – деді Ерлан 
Қошанов.

ҚАСІРЕТТІ ҚАҢТАР:
Қанды оқиғаны ұйымдастырған кімдер?

3 ҮМІТКЕР 
ТАҢДАУҒА 
ТҮСЕДІ 

Президент былтырғы 
26 қарашада Қазақстан 

Республикасы 
Парламенті Сенатының 

депутаттары өкілеттігінің  
аяқталатынына 

байланысты  Сенат 
депутаттарын сайлау 

биылғы 14 қаңтарға 
тағайындау туралы 

Жарлыққа қол 
қойған болатын.  ҚР 

Парламенті Сенатының 
депутаттығына 

кандидаттарды тіркеу 
және сайлау алдындағы 
үгіт жұмыстары туралы 

өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен 

брифингте облыстық 
сайлау комиссиясының 

төрағасы Ғалым 
Баймырзаев  баяндады.

– Сенат депутаттарын жана-
ма сайлау құқығы негізінде 
сайлаушылар – мәслихат 
депу таттары жасырын дауыс 
беру арқылы сайлайды. Сенат 
депутаттарының өкілеттік 
мерзімі – алты жыл. Сайлауды 
әзірлеу мен өткізуді Орталық 
сайлау комиссиясы басқарады. 
Тиісті аумақтық сайлау комис-
сиялары өңірлерде Парламент 
депутаттарының сайлауын 
ұйым дастыруды және өткізуді 
қамтамасыз етеді, – деді ол. 

Облыс бойынша   8 кандидат 
өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсы-
нылған.

– 5 кандидат тіркелмеді. 
Атап айтқанда, 1 кандидат 
ҚР Конс титуция мен Cайлау 
туралы Конституциялық заң-
ның талаптарына сәйкес 
келмеді, яғни,  соңғы 3 жылда 
аймақта тұрмауына байланысты 
тіркеле алмады. Біреуі тіркеу 
үшін көзделген құжаттардың 
барлық тізбесін ұсынбады. 
Ал тағы 1  кандидат қол қою 
парақтарын қажетті мөлшерде 
таңдаушылардың қолдарын 
жинамауы себебінен үміткер 
бола алмаса және 2 кандидат 
жеке өтініштері бойынша өз 
кандидатурасын алып тастады. 
Парламент Сенатының депу-
таттығына кандидаттарды 
ұсы ну сайлау тағайындалған 
күннен кейін ертесіне бас тал-
ды, яғни, 29 қарашадан бастап 
және сайлау өткізілетін күнге 
бір ай қалғанда жергілікті 
уақыт бойынша сағат 18.00-де, 
нақтырақ айтқанда 2022 жылғы 
14 желтоқсанда аяқталды. Кан-
дидаттарды тіркеу 24 жел-
тоқсанда жергілікті уақытпен 
сағат 18.00-де аяқталды. Тіркеу 
аяқталған мезеттен сайлау ал-
дындағы үгіт басталып, осы 
жыл дың 13 қаңтарына дейін 
жал ғасады. 13 қаңтар ты ныш-
тық күні, – деп атап өтті облыс-
тық сайлау комиссиясы төр-
ағасы. 

Сондай-ақ, комиссия төр-
ағасы тіркелген кандидат саны 
мен қазіргі қызметі туралы 
айтты. 

– Өңірден 3 кан дидат, атап 
айтқанда, «Қаз су шаруа шы-
лығы»  республикалық мем-
лекеттік мекемесінің облыс-
тық филиалы директоры 
Жорабек Нұрымбетов, облыс-
тық мәдениет және спорт 
басқармасының басшысы 
Руслан Рүстемов және Қы-
зылорда қаласының әкімі 
Асылбек Шәменов тіркелді. 
Кандидаттардың орташа 
жасы – 54. Сайлау туралы 
консти туциялық заңға сәйкес 
кандидаттарды тіркеу тура-
лы мәліметтер БАҚ-та және 
сайлау комиссиясының интер-
нет-ресурсында жарияланды. 
Қазақстан Республикасы Пар -
ла менті Сенаты депутат тары-
ның сайлауы 14 қаңтар күні 
сағат 10.00-де өтеді. Таңдау-
шыларды тіркеу сағат 9.00-
де басталады, – деді Ғалым 
Баймырзаев. 

Облыстық сайлау комис-
сиясы таңдаушылардың тізі-
мін жариялап, дауыс беруге 
қатысатын мәслихаттың 147 
депутаттарын  сайлау бюл ле-
тенін әзірлеу туралы қаулы 
қа  был  дады. Бүгінгі жағдай 
бо йын ша облыстық сайлау 
комис  сиясына өтініш не шағым 
түспеген.

САЙЛАУ - 2023

Басқарма басшылығының жеке қабылдауына Әкімшілік 
және құқықтық жұмыстар бөлімі немесе төмендегі 
анықтамалық байланыс нөмірлері арқылы қажетті ақпарат 
алуға болады: 8 (7242) 60-54-41, 8 (7242) 60-54-47.

Ондағы мәліметтер бойынша, 
5-қаңтарда «ArayCityMall» сауда 
үйінің алдында басталған жаппай 
тәртіпсіздік барысында 5 (әкімдік, 
жергілікті полиция қызметі, 
полиция басқармасы, сот және 
«Нұр Отан» (қазіргі «Аmanat») 
партиясы) мемлекеттік ғимаратқа 
шабуыл жасалды. Бұдан бөлек, 
мемлекеттік мекемелерге тиесілі 
52 автокөлік (полиция – 24, 
әкімдік – 18, сот – 5, Ұлттық Ұлан 
– 5) өртеніп, 70 автокөлікке зақым 
келді. Жаппай тәртіпсіздіктер 
салдарынан мемлекетке 1 млрд 
800 млн теңге көлемінде шығын 
келтірілді.  

Жеке азаматтарға тиесілі 
11 автокөлік өртеніп, 7-і за-
қымдалған, оның жалпы шығыны 
– 37 млн теңге. Тәртіпсіздік ба-
рысында 9 кәсіпкерге кел тірілген 
32 млн теңге шығын қайта 
өндірілген.  

Осы тәртіпсіздіктердің алдын 
алып, қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуде өкінішке қарай 
5547 әскери бөлімінің сарбазы, 
Қарағанды облысының тумасы 
М.Қайсаров шабуылшылардың 
бағыттаған жүк көлігінің астында 
қалып, қаза тапты. Бұл азаматтың 
отбасына мемлекет тарапынан 
барлық әлеуметтік, материалдық 
көмек көрсетіліп, ІІІ дәрежелі 
«Айбын» ордені (қайтыс 

болғаннан кейін) берілді.    
Жасалған қылмыстардың 

себептерін егжей-тегжейлі анық-
тау үшін Бас Прокурордың 
тапсырмасы бойынша қыл-
мыстық істер Арнайы про-
курорлардың өндірісіне қабыл-
данған. Ведом ство аралық тер геу 
тобы құры лып, оған өзге орган-
дардың 100 қызметкері жұмыл-
дырылған.  

Іс бойынша процесс проку-
рорлары тағайындалып, олар 
жеткізілген әрбір адамның 
конституциялық құқықтарының 
сақталуын қадағалады. 

Тергеудің жан-жақты жос-
пары жасалып, жазбаша  нұс-
қау лар беріліп, 1500-ден аса 
тергеу әрекеттері жүр гізіл ген. 
Қылмыстық құқық бұзу шы-
лықтарға қатысы бар екендігі 
бұлтартпас айғақтармен (бейне-
жазбалармен, куәлердің жауап-
тарымен, дене жарақатының 
сипатымен және ұялы телефонды 
қолдану нүктелерімен) бекітілген 
190 (25-і қайтыс болған) адам 
күдікті ретінде танылды. 

Тергеудің нәтижелері бо-
йынша бүгінгі күні жалпы 
170 адамға (13-ін полиция 
тергеген, 157-ін прокуратура) 
қатысты 40 іс сотқа жолданды. 
Сотқа жолданған 167 адамға 
(13-ін полиция тергеген, 154-

ін прокуратура) қатысты 38 
іс бойынша айыптау үкімі  (4 
бас бостандығынан айыру, 118 
шартты түрде, 27 шектеу және 
6 өзге) қабылданған. 3  адамға 
қатысты 2 іс сот қарауында.

Президент Қ.Тоқаевтың 
баста масымен қабылданған «Ра-
қым шылық туралы» заңына 
сәйкес 147 адам рақымшылыққа 
ілініп, жазасы жеңілдетіліп отыр. 

Мемлекет басшысының заң-
сыз акциялардың қатысушылары 
және төтенше жағдай режимін 
бұзған азаматтардың кінәлілігіне 
қарай жазасын жеңілдету туралы 
тапсырмасын орындау мақ-
сатында қадағалау шаралары 
қолданылуда.  

2022 жылдың 10-14 қаңтар 
аралығында заңсыз акцияларға 
қатысқаны үшін 131 адам, тө-
тенше жағдай режимін бұзғаны 
үшін 252 адам әкімшілік жауап-
кершілікке тартылды. Оның 256-
сы әкімшілік қамаққа алынып, 
59-на айыппұл салынған, 68-не 
ескерту берілген. 

Прокуратура органдары 
әкімшілік жауапқа тартыл ған-
дардың жазасын жеңілдету үшін 
сотқа 97 апелляциялық өтінішхат 
келтіріп, оның барлығы қана-
ғаттандырылған. Бұл ретте, 24 
азаматтың айыппұл түріндегі 
жазасы ескертуге ауыстырылса, 
73 азаматтың әкімшілік қамақ 
түріндегі жазасын өтеу мерзімі 
10 күннен 5 күнге қысқартылды.

«СБ» ақпарат

ДЕРЕКТЕР НЕ ДЕЙДІ?
2022 жылдың басында болған дүрбелең 

Қызылорданы да айналып өткен жоқ. Қаңтар оқиғасының 
зардабы мен келген шығын және жаппай тәртіпсіздікке 

байланысты қаралған істер бойынша облыстық 
прокуратура төмендегідей дерек ұсынып отыр. 
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Мәселен,  бүгінгі  күнге  
дейін медициналық сақтан
дыруға ешқашан жарна төле
меген немесе жүйелі түрде 
төлемеген, соның салда рынан 
сақтандыру мәрте бесінен айы
рылған дербес төлеу шілерге 
оны қалпына келтіру үшін 
өткізіп алған айлар үшін, тіпті 
өткен жылға да жарна төлеу 
қажет болды. Енді оларда ба
лама әдіс бар. Ол – алдағы 
12 ай үшін төлем жасау 
және өткен кезеңді төлемей, 
сақтандырылған мәртебесін 
алу.

– Өңірдің шамамен 135 
мың тұрғыны медициналық 
сақтандыру жүйесінен тыс 
қалып отыр. Бұл олардың 
жоспарлы және жоғары тех
нологиялық медициналық 
көмек алуын, аурудың ал
дын алуға және медициналық 
диагностикалауға қол жет
кізуді қиындатады. Президент 
сақтандырылмаған азамат
тарды МӘМС жүйесіне тар
ту бойынша шұғыл шаралар 
қабылдау қажеттілігі туралы 
бірнеше рет айтқан. Біз жаңа 
төлем механизмі бұған ықпал 
етеді деп ойлаймыз, – дейді 
ӘМСҚ облыстық филиалының 
директоры Бақыт Исмахан
бетов.

Төлемдердің болуы және 
бір жылға мәртебе беру ту
ралы ақпаратты сақтандыру 
мәртебесін тексеретін тәсіл
дермен алуға болады. Төлемдер 
мен мәртебе туралы ресми 
құжат мемлекеттік қызметтер 
арқылы eGov.kz электрондық 
үкімет порталында қолжетімді.

– Мәселен, «егер мен 
МӘМСке ешқашан жар

на төлемеген болсам,  сәй
кесінше мәртебе де жоқ. Осы 
мүмкіндікті пайдаланып, ал
дағы 12 айға төлем жасай  
аламын ба, әлде алдыңғы 
төленбеген кезеңді өтеуім 
керек пе?»  деген сұрақ ту
ындауы мүмкін. Бұл орай
да айтарым,  аталған норма 
осы сияқты төлеушілерге 
жүйеге ауыртпалықсыз кіруге 
көмектесуді мақсат етеді, яғни, 
тұрғын сақтандыру мәртебесін 
ағымдағы айға және алдағы 
12 айға жарна төлеу арқылы  
ала алады. Айта кету керек, 
тұрғын төлемді 12 айға бірден 
жасай алмайды, өйткені жүйе 
әр ай үшін төлемді бөлек 
оқиды. Жарна төлеу кезінде 
қателіктер жіберілмегеніне 
көз жеткізу керек. Әйтпесе, 
төлем жүйеге кірмейді және  

мәртебе берілмейді. Енгізілген 
ЖСН, төлем кезеңінің және 
төлем енгізілетін жылдың 
дұрыстығын қайта тексеріңіз. 
Егер бір айда қате жіберілсе 
немесе екі рет төленсе, қате 
төленген төлемді «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясына өтініш жазу 
арқылы қайтаруға болады. 
МӘМС жарналарын екінші 
деңгейдегі кез келген банк, 
банктердің мобильді қосым
шалары, жылдам тө лем тер
миналдары және «Қазпошта» 
филиалдары ар қылы төлеуге 
болады, – деп атап өтті филиал 
директоры. 

«20232025 жылдарға ар
налған республикалық бюджет 
туралы» Заңға сәйкес биыл ең 
төменгі жалақы мөлшері 70 
мың теңгені құрады. Алдағы 

жылы МӘМС үшін аударым
дар мен жарналардың сомасы 
қандай болмақ? Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру 
қоры облыстық филиалының 
мәліметіне сүйенсек, жұмыс 
берушілер қызметкерлері үшін  
жалақының 3% мөлшерінде, 
яғни, 10 ЕТЖ артық емес не
месе 21 000 теңге төлейді.  
Қызметкерлер, оның ішінде 
АҚС шарты бойынша жұмыс 
істейтіндер  табысының 2%
ын, яғни,  10 ЕТЖ артық емес 
немесе 14 000 теңге төлейді. 
Жеке кәсіпкерлер  (ЖК) ЕТЖ
ның 1,4 еселенген мөлшерінің 
5%ын немесе 4 900 теңге, 
өзінөзі жұмыспен қамтыған 
азаматтар немесе БЖТ 
төлеушілер республикалық 
және облыстық маңызы бар 
қалалардың тұрғындары үшін 
БЖТ көлемі 1 АЕК құрайды, 
яғни 3 450 теңге. Қалған елді 
мекендердің тұрғындары үшін 
БЖТ көлемі 0,5 АЕК құрайды, 
яғни, 1 725 теңге төлейді. Дер
бес төлеушілер  үшін де жар
на сомасы  биыл өзгеріп,  3 
500 теңгені (1 МЗПдан 5%) 
құрады.

Жеңілдік санатындағы 1 
адамға жарна мөлшері мем
лекет жарналарын есеп
теу объектісінің 1,8% ын 
құрайды. 

Былтырғы 
қыркүйекте МӘМС-
ке  жарна төлеудің 

жаңа тетігі енгізілді. 
Оны сақтандырылған 

мәртебесі бар, сондай- 
ақ, жүйеге ешқашан 

төлем жасамаған 
немесе оны жүйесіз 

жасаған барлық дербес 
төлеушілер пайдалана 

алады. 

МӘМС: 
кім қанша 
төлейді?

Қазіргі таңда қырғыз 
жеріндегі «Тоқтағұл» су 
қоймасы энергетикалық ре
жимде жұмыс істеуде. Осыған 
байланысты олар артық суды 
төменгі ағысқа жіберуге 
мәжбүр. Әрине, бұл Сырдария 
өзенінің төменгі ағысындағы 
Түркістан және Қызылорда 
облыстары үшін өте тиімді. 
Бірақ, қаңтарда жосылған 
суды қаншалықты пайдаға жа
рата аламыз? Қорғаныс деген 
мәселе тағы бар.

 «Шардара» су қоймасында 
4 млрд текше метрден астам 
су жинақталған. Өткен жылы 
дәл осы мерзімде небәрі 2,2 
млрд текше метрді құраған 
еді. Айырмашылықты бай
қау қиын емес. Екі еседей 
артық су бар. Бұл ертеңгі 
қарекет үшін өте маңызды. 
Білуімізше, желтоқсан айында 
«Шардараға» секундына 1,5 
мың текше метр су құйылған. 
Қазір 1,1 мың текше метрді 
шамалайды. 

– Судың мол болуына 
байланысты «Шардарадан» 
төменгі бөлікке 1000 текше 
метр су жіберілді. Оның 400
і «Көксарай» су реттегішіне 
тасталуда. Су реттегішінің 
сыйымдылығы – 3 млрд тек
ше метр.  Қазір онда шама
мен 560 млн текше метр су 
жинақталды. Қалғаны төменгі 
ағысқа жіберілуде. Сондайақ, 
Арыс өзені арқылы дарияға 50
60 текше метр су қосылуда. Об
лыс аумағына 580600 текше 
метр су келуде. Ендігі міндет – 
мол суды тиімді пайдаланып, 
алдағы көктемге дайындықты  
пысықтау, – дейді «АралСыр
дария» бассейндік инспек
циясының басшысы Сейілбек 
Нұрымбетов.

Жаңақорған ауданы мен 
Қызылорда қаласына дейінгі 
аумақта дария суының едәуір 
бөлігі каналдар мен көлдер 
жүйесіне жіберілуде. Ол 
шамамен секундына 130
135 текше метрді құрайды. 
Қазір Шиелі ауданынан Арал 
теңізіне дейінгі аралықта мұз 
ұстасқан. 

–  Судың тапшы болуы 
өңірдің экологиясына да едәуір 
әсер еткені рас. Кіші Аралға 
су жетпей жатқан жайы бар. 
Қазіргі жағдайға байланысты 
оған да назар аударылып отыр. 
«Шардара» су қоймасынан ба
стап одан бергі аралықтағы 
су реттегіш, каналдар, көлдер 
жүйесіне жиналған су бірқатар 
жағдайды оңалтуға септігін 
тигізеді, – деді С. Нұрымбетов. 

Айтқанымыздай, мол 
суды тиімді пайдалану 
мақсатында тиісті ісшара жо
спары бекітілген. Нәтижесінде 
Қызылорда су торабына дейін 
134 текше метр су каналдар 
мен көлдер жүйесіне алынуда. 
Атап айтқанда, Жаңақорған 
және Шиелі аудандары 
аума ғындағы Тайпақкөл, 
Келінтөбе, Сумағар секілді 
11 каналға су жіберілуде. 
Сондайақ, Шиелі ауданын
да орналасқан Күміскеткен, 
Бұлақтыкөл секілді көлдер 
жүйесіне де су тасталып жа
тыр. 

– Қазіргі  таңда  «Қызыл
орда» су торабынан секунды
на 400 текше метр су өтуде. 
Ол «Әйтек» су торабында – 
331, «Қазалы» су торабында 
– 200 текше метрді құрайды. 
Сондайақ, «Сауранбай» кана
лы мен «Қараөзек» су арнасы
на 67 текше метр жіберілуде.  
«Ақлақ» су тоспасынан өтіп 
жатқан 105 текше метр су кіші 
Арал теңізіне жеткізілуде. 
Ал «Бұрмақұлақ» арнасы
мен Ақшабұлақ. Қамыстыбас 
көлдер жүйесін суландыруға 
мән беріліп отыр, – деді    
«Қазсушар» РМК Қызылорда 
филиалының бөлім басшысы 
Айдос Асанбаев.

Мәлім  болғанындай, қа
зіргі деңгейіне байланыс ты 
аталған мекеме мамандары 
тарапынан қорғаныс бөгеттері 
мен каналдар жіті назарға 
алынған. Бұл мақсатта тәулік 
бойына кезекшілік ұйым
дастырылған. Дария дең гейі 
тұрақты бақылауда. 

Өзен толысты, 
ендігі міндет 
қайсы?

Оларға қажетті шикізатты 
да өзімізден табуға болады. 
Мысалы, жасанды мәрмәрдан 
құйылған раковина деп 
айтқанмын, оның құрамына 
жіті назар аудармаймыз. 
Өздеріңіз көргендей, бұған 
Аралдың «Шөміш» ауы
лы маңынан шығатын кварц 
құмы, сондайақ кальцит, 
сұйық шайыр (смола), мрамор 
ұнтағы, гелькоат және түрлі 
түс беретін пигменттер кіреді. 
Осыларды өз заңдылығымен 
араластыра отырып, түрлі 
формадағы қалыпқа құямыз. 
Ал раковинаны құятын арнайы 
қалыпты Шымкенттен алдыр
дым. Өзім де керек қалыпты 
істеп алуды сонда үйрендім. 
Жалпы бұл кәсіпке келуіме 
көбінекөп атаанам, жұбайым 
қолдау көрсетті. Тағы бір 
айта кететінім, жергілікті 
өнімді сатып алуға ынталы 
кәсіпкерлер жоқ емес. Мыса
лы, сантехникалық заттар са
татын «Рамазан» сауда үйінің 
иесі алдын ала тапсырыс беріп, 
өзімізден шығатын өнімді 

қолдап жүр, – дейді Бауыржан.
Кәсіпкер жігіт шығаратын 

өнімнің бағасы 21 мың мен 32 
мың теңге аралығында. Сырт
тан келетін раковиналарға 
қарағанда әлдеқайда арзан әрі 
сапалы. Сондайақ Бауыржан 
қосымша екі адамды жұмысқа 
алған. Шағын цех ішінде 

барлық керекті құрылғы
жабдығы бар. Келешекте жуы
ну бөлмесіне арналған ванна да 
істеп көрмекші.

Алғаш рет басталған жоба
ның қадамы әзірге жаман 
емес. Жергілікті тұрғындар 
кәсіпкердің арнайы әлеуметтік 
желідегі парақшасы арқылы 

өнімді көріп, сатып алуда. 
Ал Бауыржанның айтуын
ша, аталған раковина түрлері 
жаз айларында, әсіресе, құ
рылыс пен үй жөндеу жұ
мыстары басталғанда көптеп 
сатылатынға ұқсайды. Әзірге 
үйге қажетті өнімнің өз өңірі
мізден шығатыны қуан тып тұр.

Жақында ғана ауа райының 
қолайсыздығынан бұл жағдай 
тағы қайталанды. Облыс 
орталығының кейбір аумағы 
мен аудандардағы елді ме
кендерде жарық сөніп, толас
сыз жауған жаңбыр мен қар 
кесірінен көше біткен суға 
толды. Облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаевтың тапсырмасымен 
сала мамандары жедел әрекет 
етіп, көп ұзамай жарық жанды, 
көше де көлкіген судан тазар
тылды.

Артынша өңір басшысы 
шұғыл жиналыс өткізді. Ме
реке күндері тұрғындарға 
қолайсыздық тудырып, ақауға 
жол берген жауапты сала 
басшыларының жұмысы сынға 
алынды. Кейбіріне қатаң 
сөгіс те жарияланған. Иә, жи
ында айтылғандай, электр 
желілерінің 7085 пайызы 
ескірген. Осының салдарынан 
кемшілік орын алған. Оның 
үстіне трансформаторлық қо
салқы станцияларды жаңалау 
жұмыстарына көп қаржы қажет 
көрінеді. Алайда облыс әкімі 

жағдайды тіпті мұндай күйге 
жеткізбеу керектігін қатаң 
ескертті.

Жалпы, жарықтың жайына 
байланысты күрделі мәселелер 
бар. Бірақ, қозғалыс, бастама, 
Үкіметтік деңгейде мәміле ба
рын да ұмытпаған жөн. Бір ғана 
мысал, қала іргесіндегі Сырда
рия ауданында 1974 жылдан 
бері ауыстырылмаған электр 
бағаналары мен желілері бар. 
Бұған трансформаторларды да 
қоссақ болады. Бүгінге дейін 
ауыстырылмаған желі мен 
электр тоғын тарататын транс
форматорлар күз бен көктемгі 
жауыншашын не қар еру 
кезінде жиі апаттық жағдайға 
ұшырап келді. 

Бір қуаныштысы, елу жыл
дан бері ауыстырылмаған 
электр жүйелеріне биыл қаржы 
қаралған. Жел мен дауыл, 
қар мен жаңбырдан сан мәрте 
ажыраса да бүгінге дейін төзіп 
келген «Айдарлы», «Жетікөл», 
«Қоғалыкөл» және Аманкелді 
ауылындағы көнерген 
электр жүйесінің жайы енді 
жақсармақ. Айтпақшы, аталған 

елді мекендердегі трансфор
маторлар да сыр беріп тұр. 
Жарықтың жиі сөнуі де осы
дан.

Былтыр Сырдария ауда
нының әкімдігі мен жауап
ты бөлім аталған 4 ауылдың 
электр жабдықтарын ауыстыру 
үшін барлығы 1,6 млрд теңгеге 
бюджеттік өтінім тапсырған еді. 
Бұл жоба облыстық құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы 
басқармасы арқылы ҚР Инду
стрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігінен қолдау 
тауып, қажетті қаржысы 
бөлінуде. Енді біз айтып өткен 
елді мекендердегі электр 
бағаналары, ондағы сым, транс
форматорлар түгелдей ауыспақ. 
Жұмыс биылғы жылдың 
сәуірінде басталатынға ұқ
сайды, өйткені, жауапты мер
дігер де белгілі болған. Аталған 
ауыстыру жұмыстарын «Уни
версалСтройСервис» ЖШС 
жүр гізетін болады.

Айтпақшы, «Шаған» ау
ылында да осындай ауысты
ру жұмыстары өтуі мүмкін. 
Өйткені, ең үлкен елді 
мекендегі электр бағаналары 

мен ондағы сым көше бойымен 
емес, тұрғын үйлер мен қора
жайлар үстімен жүргізілген, 
яғни, талапқа сай емес.

–  «Шаған» ауылында 22 
көше бар. Мұндағы электр 
желілері мен бағаналар 1961 
жылы орнатылған. Соңғы рет 
1983 жылы жөндеуден өтіпті. 
Содан бері жаңадан ауысты
ру жұмыстары жүргізілмей, 
сондайақ трансфор матор
лардың тозуы салдарынан 
жарық жиі сөніп жүр. Екін
шіден, бағаналардың басым 
көпшілігі ағаш бөренелерден 
тұрғызылған. Олардың да 
түптері шіріп, апаттық жағ
дайда тұр. Осыған сәйкес, 
«Мекен және К» толық 
серіктестігімен жоба әзірленіп, 
«КазПроектЭкспертиза» ЖШС
нан сараптамадан өтті. Оң 
қорытындысы алынды, – дейді 
аудандық құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы бөлімінің 
бас маманы Сәбит Аймаханов.

Бүгінде аталған құрылыс 
жобасы облыстық энергетика 
және тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық басқармасы 

арқылы «Ауыл – ел бесігі» 
бағдарламасы аясында рес
публикалық бюджеттен қар
жыландыруға Ұлттық эко
номика министрлігіне өтінім 
жолданып, биыл қаржысын 
бөлу жоспарлануда.

Жалпы ауданда тозығы жет
кен электр жүйесін жаңалау 
жұмыстары былтыр басталған 
еді. Жергілікті бюджеттен 10 
трансформатор сатып алуға 
қаржы бөлініп, кент және 
ауылдық елді мекендерге ор
натылыпты. Сондайақ, аудан 
әкімінің тапсырмасына сәйкес, 
тұрмыста өзекті болып табыла
тын электр жүйелерін жөндеу, 
жаңалау үшін «Тереңөзек» 
АЭТ және «Тасбөгет» АЭТ 
мекемелерімен бірлесе отырып, 
20232025 жылдарға арналған 
жоспар бекітілген. Осы бойын
ша тиісті жұмыстар басталып
ты. Бүгінде А.Тоқмағамбетов, 
Қалжан ахун, С.Сейфуллин ау
ылы және Тереңөзек кентінің 
электр желілері мен транс
форматорларын ауыстыру 
жұмыстарының жобасметалық 
құжаттары дайындалуда.

Мақала басында айтып 
кеткендей, біздегі электр 
жүйелерінің тозу деңгейі 
жоғары екендігі айтпаса да 
түсінікті. Ал оның деңгейін 
төмендету үшін 153 млрд 
теңге қажет екен. Бірақ мұның 
бір күнде шешілетін мәселе 
еместігін айтқан облыс әкімі 
жауапты сала басшыларына 
қолдағы бар ресурстарды пай
даланып, кез келген жағдайға 
дайын болу қажеттігін қатаң 
түрде ескертті. 

Халықты электр жарығы 
және ауызсумен қамту – кезек 
күттірмейтін мәселе. Осыны 
қатаң ескерткен аймақ басшы
сы бірінші орынбасары Серік 
Қожаниязовтың төрағалығымен 
арнайы комиссия құрып, ақау 
себептері мен жою жолдары 
бойынша шұғыл ұсыныс беруді 
тапсырды. Сондайақ комиссия 
құрамына білікті мамандар мен 
осы саладағы ардагерлерді де 
қамтуды тапсырды. Ендігі үміт 
– жауаптылардың облыс әкімі 
айтқан сыннан қорытынды 
шығаруында.

Сырдария ауданы

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Шикізаты – «Шөміштің» құмы

1-бет

Елу жылдан соң...

1-бет

Қаңтар туғанымен, Сырда қыс қырын қабақ танытып 
тұрған жоқ. Есесіне кейінгі апталарда жауын жауып, 
сай-саланы су басты. Ал мұның дария үшін жоғары 

деңгей әкелері сөзсіз. Оңтүстікте түскен жауын әсіресе 
өзен арнасының толысып ағуына үлкен сеп болды. 

Тап қазір Қызылорданың тұсынан көре қалсаңыз, өзен 
деңгейі кемелденіп тұр.

ДАРИЯ ДЕҢГЕЙІ

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb
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Ол көз алдыңда жүр! Бірақ сен оны 
жете білмейсің. Сөйтіп іздегенің жұмбақ 
болып қалыс қала береді. Ойда-жоқта, мүлде 
күтпеген тұстан шыға келуі де бек мүмкін. 
Бұл жолы солай болды... «Қазақстанның 
үздік адамдары» энциклопедиясының 2010 
жылғы 2-ші басылымын парақтап отыр-
ғанмын. Біз жақтан кім бар деймін-ау! 457- 
бетті ашқанда таныс фамилия жарқ етті. 
Дошниязова Гүлжан Жанжігітқызы дейді. 
Оу, бұл біздің Гүлжан ба? Е-е, сол ғой, сол!.. 
Әрі қарай оқыдым. Жоғары санатты дәрігер, 
Денсаулық сақтау ісінің үздігі, Қызылорда 
облысының Арал ауданындағы мемлекеттік 
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау 
басқармасының бастығы қызметін 35 (отыз 
бес) жыл бойы үздіксіз атқарып келеді...

Тұра қал! 35 жыл. Апырай, ә!.. 35 жыл! 
Аз уақыт емес. Және бұл Аралдың тек 
эколо гиялық апат аймағының кіндігі ғана 
ма? Аса қауіпті, жиі тіркелетін, бас қаларын 
айтпағанда, оба ауруының эпи зоотологиялық 
ошағы ғой! Осындай ахуал ды өңірде мұнша 
жыл абыройлы бо лу үшін қабілет, төзім, 
сабырға қоса, өзгелерге қа таң талапшылдық 
та керек шығар. Менің қолымдағы 2010 
жылғы ақпарат қана. Ал қазір 2022 жылдың 
желтоқсан айы... Не істеу керек? Сұхбат 
алуды ұйғардым. Сөйтіп гүлдің неше түрі 
егілген, жеміс ағаштарының жапырағы 
жайқалған сәнді шарбақтың табалдырығын  
аттадым. Гүлжан қарындас өмірлік жары 
Ханнайза Төленұлы екеуі Әйгерім қызын 
ортаға алып, шат-шадыман болып  отыр 
екен.

ҚҰПИЯ
Гүлжан Жанжігітқызы қаладағы №13 

қазақ орта мектебін 1968 жылы жақсы 
бағамен бітіреді. Бірінші сыныптан-ақ оқу 
озаты атанады. Қоғамдық жұмыстарға бел-
сене араласады. Жалпы мектептің комсомол 
ұйымының хатшылығына сайланады.

– Ұстаздардан кімдер есіңде қалды?
– Сынып жетекшісі Валентина Земс ко-

ва орыс тілінен, Мүсілім Қапақов матема-
ти кадан, Қазыбай Қошқаров пен Сайлаубай 
Әбішов физикадан дәріс берді. Әрі озат, әрі 
белсенді болдым. Әбішов ағай комсомолдық 
жарнапұлын төлемейді. Содан жиналысқа 
салып, қызартқанымыз бар. Ұят-ай! Жаспыз 
ғой.

– Озат оқушы болсаң, «Алтын белгіге» 
іліндің бе?

– Сол жылы оныншы сынып бесеу бол-
ды. «Алтын белгі» деген о кезде жоқ. Күміс 
медаль. Соны алсаң, қай институтқа барсаң 
да емтихансыз қабылданасың. Осы күміс 
медальға мен, Бағжан және Таразы есімді 
қыздардың ұсынылғанын есіттім. Жоғары 
оқу орнына түсу қарбаласында жүргесін 
тықақтап сұрамадым да. Оның үстіне әкем 
де...

– Иә, Жанжігіт аға ма? Ол не дейді?
– Азира анам аурушаң болатын. Сосын 

да медициналық «Емдеу ісі» факультетіне 
түспек едім. Ал әкем болса: 

– Қызым, қандай мамандық алатының 
сен жарық дүниеге келместен бұрын сонау 
1943 жылы Тегеранда шешілген, – деп бізді 
таң-тамаша қалдырды.

– Жәке-ау, – деді анам күліп: – биыл 1968 
жыл. Содан бері ширек ғасыр, яғни 25 жыл 
зулап өткен. Тіпті маған үйленбеген кезің 
ғой, мен есітпеген нендей құпия?!

– Тегеранда неғып жүрсіз, сіздер Герман 
фашизмімен соғыстыңдар емес пе? – деп 
сұрадым мен.

– Иә, екінші дүниежүзілік жан беріп, 
жан алуда бастан-аяқ болдым. Армияға 
1941 жылдың соңында шақырылдым. Атты 
әскері батальонында сержант мектебінде 
оқып, осы шенге ие болдым. 1943 жылдың 
қараша айының 28-де бір топ жауынгерді 
самолетке мінгізді. Қайда барамыз, еште-
ңе білмейміз. Тегераннан түсірді. Үйлер ді 
тазалауға кірістік. Гарнизонның айнала-
сын жылан жалағандай еттік. Тіпті аттар-
дың үсті түгіл, тұяқтарына дейін жудық. 
Сонда білгеніміз, мұнда Тегеран конфе-
ренциясы өтеді екен. Оған И.Сталин, Ф.Руз-
вельт, У.Черчилль келеді екен. Үштік одақ 
жасалады екен десті. Біз солардың қауіп-
сіздігін қамтамасыз етуге келіппіз. Бірақ 
мені басқа бір оқиға елең еткізді. Бір уақытта 
әбігерге түстік. Асхана ма, әлде ресторан ба, 
соны айнадай жалтыратыңдар деп бұйырды. 
Е-е, бір мықты келеді-ау деп ойладық. Ақ 
халаты келіншек кіріп келді. Бастықтар зыр 
жүгіріп, дірдек қақты. Ол күліп жүріп-ақ 
бәрін мұқият тексеріп шықты. Сұрастырсам, 
санитарлық дәрігер екен. Дәрігер кеткесін 
барып біздің шелтеңбайлар «уһ» деп дем-
дерін алды. Үйленсем, ұлды-қызды болсам, 
тұңғышымды осы мәртебелі мамандыққа 
оқытармын деп өзіме-өзім серт бергем. Сен – 
тұңғышымсың, медицинаның осы саласына 
баруыңды қалаймын, «Денсаулық кепілі – 
тазалық» демей ме, соның білгірі бол! – деді.

Әкем Дошниязов Жанжігіт 1920 жылы 
қарапайым шаруаның отбасында дүние 
келген. Жанұядағы баланың ең кішісі 
көрінеді. Анасы үш жасында қайтыс бола-
ды. Ашаршылыққа тап келеді. Атамыз төрт 
баласымен жаяулап, айлап жүріп, Өзбек-
станның Бұхара облысына жетеді. Қария 
«Қаршы» деген қыстақта қайтыс болады. 
Кейін ағалары елге оралады да, әкем сол жақта 
интернатта оқып қалып қояды. «Мектепте 
жақсы оқыдым, әсіресе есепке жүйрік едім, 
соның арқасында өзбек балаларының есебін 
шығарып беріп, аш болмадым» дегенін талай 
құлағым шалған. Одан кейін алапат соғыста 
бастан-аяқ болған кісіні ренжіткім келмей, 
«мақұл әке, мақұл!..» дедім.

«АРАЛЫҢ ЖАБЫҚ!..»
– Сонымен Қарағанды институтына 

тартып кеттіңіз бе?
– Пәлендей қиналғаным жоқ. Санитар-

лық-гигиеналық фаультетіне түстім. Мек-
тепте «өте жақсы» оқығанымды ұстаздар 
да білді. Оқудан гөрі практикаға көбірек 
көңіл бөлінді. Көріп-білгенге не жетсін?! 

Тіпті сауаттанып қалдық. 3-4 курстарда-ақ 
кәнігі дәрігердің деңгейіне жетіп қалғандай 
сезіндік. Сірә, 1972 жылдың қыркүйек айы-
ның орта шамасы-ау, курстас қызым кіріп 
келіп:

– Аралың жабық! – деп төсегіне құлай 
кетті.

– Жабығы несі?!
– Аралда холера! Ал бар, күрес, біздің 

таңдаған мамандығымыз осы ғой!
Үйге телефон соқтым. Анашым көтерді.
– Айға жуық уақыт болды, қала әске-

рилердің қоршауында. Сыртқа шығармайды, 
ішке кіргізбейді. Поездар тоқтамайды. Тө-
тенше жағдай жарияланды. Арнайы комис-
сия құрылды. Бірақ үрейленетін ештеңе жоқ. 
Мәскеуден, Алматыдан күшті дәрігерлер 
келді. Өлім-жітім тіркелген жоқ. Енді 10-
15 күн шамасында бәрі орнына келеді де-
седі. Сен алаңдама, уайымдама, болашақ 
са нитарлық дәрігерге ондай осалдық жарас-
пайды. Анаңның да медик екенін біліп қой, 
– деді мүлде жайбарақат.

Расында, анам медбике болатын. Бала-
шаға әрі аурушаң болғасын үйде отыр-
ған-ды. Ал мен бұл суық хабарға онша 
тітіркене қоймадым. Себебі, оқуға түскен-
нен-ақ Аралымның өткен-кеткенін білуге 
құмарттым. Әсіресе сырқат жайына зер 
салдым. 1945 жылдың тамыз айында қа-
ладан 250 шақырымдағы «Ақбасты-Ауан» 
ауылынан белгісіз аурудан өлім тіркеледі. 
Аймақ дәрігерлері «Сібір жарасы» болар 
деп топшылайды. Бірақ, ауру тоқтамайды. 
Содан Саратовтан микробиология және 
эпидемиология институтының обаға қарсы 
күрес бөлімінің меңгерушісі Н.Н.Жуков – 
Бережников бастаған бригада келеді. Оба 
екені анықталады. Бұған дейін оба ауруының 
емі болмағандықтан, ошағы өртеу арқылы 
жойылады екен. Сол қауіп «Ақбасты-Ауан» 
тұрғындарына төнген. Емі табылғанша 7 оба 
ошағынан 197 адам ауруға шалдығып, оның 
127-сі обаның құрбаны болды.

Сондай-ақ мен оқыған №13 мектептен 
бір апай ауырып, ауруханаға түседі. Оған 
әртүрлі диагноз қойылады. Алайда, ыс тығы 
40 градустан түспейді. «Корь» деп емдей-
ді. Жо-қ, оған да болмайды. Түнгі кезек-
шілікке келген қатардағы дәрігер Б.Әлі шов: 
«Бұл «қара шешек» («черная оспа») жұқ-
палы, қауіпті сырқат» деп дабыл қағады. 
Алматыдан, Мәскеуден дәрігерлер келеді. 
Б.Әлішовтың диагнозы анықталады. Халық-
ты вакцинациялау басталады. Ауруды оқ-
шау лағанша онымен қатынастағы онға тар та 
адам қайтыс болады.  Оның 5-6-ы оқушы еді. 
Ал мұғалім апайға оның қайдан жұққаны 
құпия болып қалады.

Осыны естіп, оқып-білгендерім дертке 
қарсы күреске деген ынтамды шыңдай түсті. 
Тіпті әкемнің мен үшін осы мамандықты 
таңдауы дұрыс болды-ау дедім.

«ЖҮРЕГІНДЕ ЖАЛЫН, 
КӨЗІНДЕ ОТ»
– Жоғары оқу орнын 1974 жылы тәмам-

дапсыз. Қайда жіберді?
– Иә, ойдағыдай бітіріп, Қызылорда 

облысына жолдама алдым. Мұнда денсау-
лық сақтау басқармасын Мақашова Софья 
Өтегенқызы басқарады екен. Маған бір-
ден облыстық СЭС-тің (санитарлық-эпиде-
миологиялық стансасының) бөлім меңге-
рушісі боласың деді. Себебі, сандәрігер 
тапшы. Кадр тапшы болғасын басшымын 
деп шікіреймей, Софья апайдың өзі де аку-
шер-гинеколог мамандығына кірісіп те 
кетеді екен. Ал мен Аралыма жіберуін сұ-
ра дым. «Жо-қ, болмайды. О жақта сен 
тәлім алатындай мықты маман жоқ. Үйрен, 
тәжірибе ал, сосын көреміз» деді қатқылдау 
үнмен, – ойлануға  үш күн беремін, сосын 
кел!

Байқаймын, жастарға сенімі аз-ау. Қол 
астында ұстап, бақылап, тәрбиелемек қой. 
Онысы дұрыс. Алайда, сырқат анам бар, 
жаныпелінде болуым керек. Әрі талай ойнақ 
сап, шомылған теңізімді сағындым. Суы 
қайтып, баяғыдай алас ұрған толқыны жоқ 
десе де, сол суы қайтқан теңіздің жағажайын 
көргім келеді де тұратын.

– Үш күнді өткізіп бардыңыз ба?
– Барсам екеу отыр. Орынбасарлары-ау 

деймін. Мені таныстырды. Сосын:
– Әй, қызым, ойландың ба? – деді бұл 

жолы қатаң емес, күлімдеп. Осы жаймашуақ 
кезін, «Қызым» деген жұмсақ үнін әрі жасы 
анаммен қарайлас екенін білгендіктен: 

– Софья Өтегеновна, құлағыңызға бір 
нәрсе сыбырлайын ба? – деп едім,

– Е-е, кел, сыбырла, – деп құлағын тосты. 
Мен болсам:

– «Арыстандай айбатты, жолбарыстай 
қайратты, қырандай күші қанатты мен 
жастарға сенемін» деген Мағжан ақынның 
бір шумақ өлеңін соғып жібердім.

– Әй, мына қыз от қой! От! Жүрегінде 
жалын, көзінде от ойнайды ғой. Барсын Ара-
лына, көрсін азабын да, тозағын да, қызығын 
да!..

ДЕРБЕС ОТАУ
– Хо-ш деңіз. Аралыңа келіпсіз. 1974 

жылдың 5 тамызында Сізге берілген бұй-
рықта: аудандық аурухананың санитарлық 

дәрігері болып тағайындалсын делінген 
және оған аурухананың бас дәрігері З.Маха-
тов қол қойған. Ал СЭС-тің басшысы қайда?

– Ол былай. 1931 жылы Арал қала-
сында аудандық аурухана жанынан сани-
тарлық қадағалау бөлімі ашылады. Қара жат 
ауруханадан. Демек СЭС-тің қолы бай-
лаулы. Дербестік жоқ.

– Менің архивтен алған дерегімде  
1931-1974 жылдар аралығында, яғни қы-
рық төрт жылда санитарлық қадағалау бө-
лімін он бір адам басқарған екен. Дені өзге 
ұлттардан. Қазақтар бірен-сараң. Ал сіз 
1975 жылдың бірінші мамырында, яғни 
қызметке кіріскеніңізге тоғыз ай өткен соң 
осы аудандық СЭС-тің бас дәрігерлігіне 
тағайындалыпсыз. Ол бұйрыққа облыстық 
СЭС-тің бас дәрігері Д.М.Шек қол қойыпты. 
Бұл не деген асығыстық?!

– Дұрыс, бәрі дұрыс, – деді Гүлжан Жан -
жігітқызы ойланып, – менің алдымда Құл-
маханов Бекназар бас дәрігер болатын. 1975 
жылдың 29-сәуірінде ол кенеттен қайтыс 
болды. Маған бастапқыда уақытша деген. 
Қарсылығыма қарамай, кейін бекітті. Осы 
жылы біз аудандық ауруханадан бөлініп, 
облыстық СЭС-ке қарадық. Қаржы да, 
қажетті аппараттар да облыстан келді. 
Сосын да нартәуекел деп құлшына кірісіп 
кеттім.

– Е-е, шаңырақ көтеріп, өз алдымызға 
отау тіктік десеңші. Демек, Арал аудандық 
СЭС-нің жаңа тарихы сізден басталғаны ғой.

– Солай десе де болар.

«ЭПИД-ТАЖАЛ» ЕСІК 
ҚАҚТЫ...
– 1977 жылдың көктемінде облыс бо-

йынша 20 мыңдай адамды қамтыған ви-
рустық гепатит ауруы тіркеліпті?!

– Иә, бұл эпидемиологиялық апат еді. 
Облыстың Сырдария, Тереңөзек, Жалағаш, 
Қармақшы аудандарынан басталып, келе-
келе Қазалы мен Арал аудандарына да жетті. 
Бұл апатты жоюға республика ме диктері 
болып жұмылды. Ауданда тө тенше комиссия 
жұмыс істеді. Мен соның хатшысы болдым. 
Аурудың шығу себебі, дария суының мүлдем 
азайып, түрлі патогенді микробтармен қатты 
ластануынан ғой. «Аманөткелдегі» су жи-
нақтау станса сында судың химиялық, бакте-
риялық құра мына толық тазарту жұмысын 
жүргізетін құрылғылар мүлде болмады. Су 
тек та биғи жолмен тұндырылып хлорланды. 
Сыр дарияның өрінде Өзбекстан мақта, Қы-
зылорда күріш егісінің өсуінен көктем-жаз 
кезінде су мүлде азайғанда, суды насоспен 
айдап ішетін уақыттар да болды. 

– Әлгі Шудабай көкеңіздің таң алдында 
телефондайтыны осы кезде ме?

– Иә, қаланың өзінен тоғыз эпидста-
ционар ашқанбыз. Ең соңғысы №71-ші 
жолды пайдалануға беру учаскесі (ДЭУ) 
мекемесіне де орналасқан. Сол учаскенің 
бастығы Шөкең аға (Нұрбаев) таңғы 5-те 
оятты. «Не болды?» десем, «Тез жет, ау-
руларыңа қара» дейді. Өзім азанғы 7.00-де 
тұрып, түнгі 11.00-ге дейін жүріп келгенмін. 
Күн сайын осылай. Тыным жоқ. Ауруларды 
аралаймыз. Дереу машина шақырдым. 
Барсам, абыр-сабыр.

– Бар, ауруларды тыныштандыр, «са-
ба сына түсір!..» Сен ештеңе көрген жоқ-
сың, сен ештеңе білген жоқсың! Бәріне өзім 
жауап беремін, – деді. Таң атқасын бай-
қадым. Шарбақ ішіне қойылған В.И.Ле нин 
жоқ. Орны тып-типыл. Кейін эпид-тажалды 
есіктен кіргізбей, эпидголды қақпадан өт-
кізбей, көңіл бірлегесін әлгі жайды сұрас-
тырсам, сырқаттар Ленин ескерткішін құ-
латып, басын кесіп алыпты. Шудабай аға 
түнделетіп жұмысшыларын шақырып, Вла-
димир Ильичтің бүлінген денесін сарайына 
тығып жатыр екен ғой.

– Ойпыр-ай, ә! Тағы бір қызыл террордан 
аман қалған екенбіз-ау! Одақ білсе, солай 
жасар еді. Шөкең ағаңа ескерткіш орнатса 
да артық болмас.

АРЫЗ-ШАҒЫМ ШАТАҒЫ
– Сіз республика балық шаруашы лы ғы-

ның министрі болған Қ.Саржановты білесіз. 
Оның алдында, яғни 1974-1983 жылдарда 
«Аралбалық» комбинатының бас директоры 
болды. Сол азамат 2007 жылы баспадан 
шыққан «Аралдың айтылмаған ақиқаты» 
атты кітабының 140-бетінде: «Аудандық 
СЭС-тің бас дәрігері Гүлжан қарындас 
бізге әлденеше рет айыппұл салып, үлкен 
мінбеден сынап, бізді ұялтқаны бар. Содан 
алғаш рет құны 170 мың сомдық су тазарту 
құрылғысын салуды бастағанбыз. Ол да 
дауға ұшырады» деп жазыпты. Бұл не, 
есіңізде ме?

– Есімде болғанда қандай! Біздің еңбе-
гімізді көрсеткен сол ағаға рахмет. Ком-
бинат балықты өңдегенде көбіне тек сумен 
жуып тазалайды екен. Жүздеген текше 
метр тұз аралас суды ертеректе теңізге жі-
беріп келген. Енді теңіз қашықтап кеткесін 
құрлыққа жіберген. Ол иістеніп, айналасына 
жаман әсер тигізеді. Халық жан-жаққа арыз-
шағым жолдайды. 1980 жылдың желтоқсан 
айының соңында іске қосамыз деген 
құрылысшылардың ісі тым баяу. Жоғарғы 
жақ «құрылыс бітті ме, актісі қайда?» дейді-

ау. Аудандық атқару комитеті шақырып, 
бітпеген құрылысқа «бітті» деген актіге 
қол қойыңдар деп, мені де қыспаққа алды. 
«Ау-у, мен – талай айыппұл салып және 
құрылыстың әлі 5-6 айлық жұмысы бар 
екенін көріп отырып, қалай қол қоямын» 
деймін ғой. Жалғыз мен емес, әрине. Үйде 
отбасы. Түн ортасы болды. Бізді жіберер 
емес, «әкел актіні» деп қол қойдым. 
«Жанашыр»  жазғыштар шағымды Мәскеуге 
айдайды. КПСС Орталық комитетінен 
Крах малев деген нұсқаушы келіп тексерді. 
Ал мұндағылар актіге қолды өз еркіммен 
қойдым деңдер деп үгіттеді. Крахмалевтың 
да мамандығы санитарлық дәрігер екен. 
5-6 күн жүрді. Тексеру қорытындысын 
аупарткомға берді. Жауаптылар қатаң сөгіс 
алды.  Менің партияға әлі кірмеген кезім. 
Ескертті де қойды. Бәрін өздері біліп отыр.

– Құрылыс бітті ме?
– Бітті. Ұмытпасам 1981 жылдың шілде 

айында пайдалануға беріліп, 10-12  адам 
соған жұмысқа тұрды.

ЗОРДЫҢ ЗОРЛЫҒЫ
– 1985 жылдың ақпан айында химла-

бораториядан Гүлжахан Асауованың дабыл 
қағуына нендей себеп болды?

– Ленинск қаласының канализация суын 
жинақтау алаңының дамбысы бұзылып, 
лас су Сырдария өзеніне құйылады. Оны 
ауызсу ретінде пайдаланатын Қазалы, Арал 
аудандарына эпидқауіп төнді. Сол ласта-
ған су Қазалы маңынан өтеді де, «Аман-
өткел» насос стансасында мұзға ті реліп, 
су тұндыру қоймасына түседі. Одан жүз 
шақырымдық трубамен қалаға айдалуы 
керек. Кестеге сәйкес аптасына екі рет 
тұрақты түрде лабораториялық сараптама 
жасайтынбыз. Гүлжахан келіп, судың 
құра мы мүлдем ластанып, дәрет суына 
таяу екенін анықтағанын айтты. Мен 
қорық қанмен, қайта тексеру қажет деп 
санавиация мен лаборатория мамандарын 
алып «Аманөткелге» жетіп, насос стансасы 
жанындағы ашық алаңда әлденеше рет 
сараптама жүргіздік. Гүлжаханның қаупі 
расталды. Бәрі бірыңғай болып шықты. Енді 
күмән жоқ. Қазалыдағы СЭС-тің дәрігеріне 
сараптама алып, тез хабарласуын өтіндім. 
Ол 1,5 сағаттан кейін «бізде дұрыс, дария 
суы бірқалыпты ағып жатыр» деді. Содан 
облыстық СЭС-ке, аудандық аурухана мен 
партия, кеңес орындарына жедел теле-
грамма жолдадым. «Аманөткелге» дереу 
лаборанттарды құ рал дарымен жіберіп, әр-
бір жарты сағат сайын судың динамика-
сын анықтап, қа ғазға түсірулерін арнайы 
бұйрықпен бе кіттім. Және сондағы медик-
термен бірге күніне екі рет тұрғын үйлерді, 
мектеп пен балабақшасын аралап, бөтелке 
суын немесе суды қайнатып ішуге үгіттеу 
тап сырылды. Ауру анықталған жағ дайда 
оқ шаулау, төтенше комиссия құру жағы 
ой ластырылды. Қатып тұрған мұз дәрімен 
жарылып, суы шабындыққа жіберілді. Су 
қоймасының ішін хлормен жудырып тазарт-
тырдық. Облыстық СЭС мәселені 1-ші 
хатшы Е.Әуелбековке жеткізген. Сол кісінің 
пәрменімен Ленинск қаласындағы лас су 
жинайтын тоған қалпына келтірілген. «Көк 
аспанды шарлағанда, алақандай тоғанды 
бекемдеуге техникаларың жетпеді ме, бұл 
құлықсыздық, немкеттілік деп,  Ленинскінің 
генералдарын Н.Әуелбеков сілкілеп алды 
дегенді есіттік. Жоғарыдан облысқа келетін 
судың көлемі ұлғайды. Осындай алапат 
жұмыс нәтижесінде бірде-бір адам ауырған 
жоқ.

– Ленинск жақтан ешкім келмеді ме?
– Сірә, Ленинскідегі әскери басшылары 

шақырса керек, Мәскеуден СССР Қорғаныс 
министрінің бас санитар дәрігері, генерал-
полковник (фамилиясын ұмыттым) дала 
лабораториясын және мамандарын алып 
вертолетпен келді. 1-ші хатшының қабыл-
дауында болды. 1-ші хатшы жанына мені 
қосты. «Аманөткелге» барып, екі жақты 
(па ралельно) сараптама жасалды. Қоры-
тынды біртектес болды. Бұл дерек әскери 
басшыға ұнамаса керек, ештеңе деместен, 
қош таспастан, бізді дария жаға сына тастап, 
өздері ұшып кетті.

– Зордың зорлығы бұ жолы жүрмеген 
екен ғой, ә! Ар жағында ЦК КПСС-тің мү-
шесі, Социалистік Еңбек Ері, қазақтың қай-
сар қара баласы Еркін Әуелбеков тұрды ғой!

«МИНИСТРДІ 
ЖЕП ҚОЯТЫН ТҮРІҢ 
БАР ҒОЙ!..»
– Гүлжан Жанжігітқызы, 1989 жылдың 

тамыз айының 7-8-інде  Арал экологиясына 
байланысты бізде форум өтті. Оған СССР 
денсаулық сақтау министрі, академик 
Е.М.Чазов қатысты. Форумды обкомның 
1-ші хатшысы С.Шаухаманов ашты. Об-
лыстың атқару комитеті төрағасының орын-
басары Д.Айсина аймақтағы экология жайын 
баяндады. Республикадан министрлер, 
об лыстан және Арал, Қазалы, Қармақшы 
аудандарының да танымал тұлғалары болды. 
Жарыссөз басталды. Е.И.Чазов та сөйледі. 
Сосын Чазов, Шаумаханов бастаған бір топ 
қонақтар самолетпен теңізді көруге кетті де, 
өзгелері қаланы аралады. Содан кейін үлкен 
алаңда халықпен кездесу өтті. Сонда Сіз,  
буырқанып сөйледіңіз-ау!

– Рас, сөйлегенім рас. Келген қонақ-
тарды ауданның бірінші басшысы қаланы 
аралатты. Сол кезде қалада жиырма шақты 
батпақты, сорлы алаңдар болатын. Оның 
тоғызы қаланың ортасында. Соның бірі 
бүгінгі Жалаңтөс батыр атындағы спорт 
кешенінің орны-тұғын. Өзі үлкен сорлы 
алаң. Басшылықтың: «Өз күшімізбен құр-
ғатамыз» деген тапсырмасына орай қатты 
қоқыстарды, күлді сол алаңға үйіп, үстін 
құммен бастыра бастаған-ды. Осыны көр-
генде «бұл не масқара!» деген сөз зулады. 
Мінбеде сөз алған республиканың денсаулық 
министрі Талапқали Ізмұхамбетов әлгі 

жайларды айта келіп, облыстық СЭС-тің 
бас дәрігері Нұрділда Сырымов жұмысынан 
босатылды деді. 

– Содан мінбеге шықтыңыз?
– Иә, әділетсіздікке шыдамадым. «Ми-

нистр мырза, мына шешіміңізге  түсінбей 
тұрмын» деп бастадым да: – қызметтен 
босату форумда емес, кабинетте шешілмей 
ме? Ал санитарлық дәрігерлердің бұл арада 
кінәсі неде? Айыппұл салдық, ауызша да, 
жазбаша да ескерттік, партия, кеңес ор-
ган  дарын да хабардар еттік. Тазалыққа ең 
бірінші жауапты – коммуналдық   шаруа-
шы лық. Ал оларда бірде-бір қоқыс контей-
нері, қоқыс таситын және оны тиейтін 
бірде-бір техника жоқ. Сонда бұл жұмысты 
кім және қалай атқарады? Онан да ауданға 
кемінде мың контейнер, екі қоқыс таситын 
және бір жүк тиегіш техникасын алуымызға 
ықпал етіңіз, – дедім. Осы араға келгенде 
жиынды жүргізіп тұрған облыстық партия 
комитетінің хатшысы Оңалбек Сәпиев:

– Әй, қарындас, министрді жеп қоятын 
түрің бар ғой. Бәрі түсінікті, – деді. Әрі қарай 
ештеңе демей мінбеден түстім. Министр 
мұндай сөзді күтпесе керек, «мүмкіндігінше 
көмек болады» деді баяу ғана.

– Облыстық санитарлық бас дәрігерін 
қызметтен босатты ма?

– Жо-қ, босатқан жоқ. Коммуналдық 
министрліктен 350 контейнер және бір 
қоқыс таситын машина келді. Қалада сол 
контейнерлердің жұрнағы әлі де жүр.

ЖҮЛДЕГЕР
Жоғары санаттағы дәрігер, Денсаулық 

сақтау ісінің үздігі, он бірінші бесжылдық-
тың екпіндісі, «Құрмет белгісі» орденінің 
иеге рі Гүлжан Жанжігітқызы қалалық 
ке ңеске екі рет, аудандық мәслихат де-
пу таттығы на 5 мәрте сайланыпты. Сай-
лау шылардың қалаулысына тапсырған 
ама нат тары да: – ауызсудың кідірісі, тез 
бұ зы латын азық-түліктерді ашық алаңда 
бей берекет сатуды тоқтату, қаладағы 
ашық базарды жабық базарға айналдыру, 
сорлы аймақтарды жабу-құрғату, елді ме-
кен дердегі медициналық пункттердің са-
нитарлық-техникалық база сын жақсарту 
және сол сияқты жоғарғы жаққа әлсін-әлсін 
шығып, үлкен шенділердің араласуымен  
шешілетін күрделі мәселелер еді. Депутат 
Гүлжанның талап қою, қайсарлығы арқа-
сында тіршілікке өте қажет түйіндер кезең-
кезеңімен шешіліпті.

Гүлжан Жанжігітқызының Тұңғыш Пре-
зиденттің қабылдауында болуы, аудандық 
партия комитетінің бюро, ал аудандық 
атқару комитетінің алқа мүшесі, аурухана 
бастауыш партия ұйымының хатшылығына 
сайланып, қоғамдық іске белсенділігін, сон-
дай-ақ тәуелсіздіктің 25 жылдық, «Мем-
лекеттік қызмет істері агенттігіне 10 жыл» 
мерекелік медальдарын омырауына тақ-
қанын, «Ең үздік мекеме» аталымы бо-
йынша әлденеше рет жеңімпаз атанғанын, 
«Қазақстанның үздік адамдары» энцикло-
педиясына есімі енгенін, Арал ауданының 
«Құрметті азаматы» екенін, ел Президенті-
нен бастап, министрліктен, облыс және 
аудан әкімдігінен алған Құрмет грамоталары 
мен Алғыс хаттарын айтпай аттап өтсек, 
денсаулық күзетіндегі сайыпқыран саң-
лақтың еңбегіне  қиянат болар-ды. Бұл күн 
демей, түн демей, уақытпен санаспай еткен 
жұмыстың бағалануы еді.

ӨТІНІШ
2003 жылы, яғни Гүлжан Жанжігіт-

қы зының еңбек өтілі, бас дәрігерлік мін-
детіне 28 жыл толып, өзі де кемелденген 
тұста аудандық СЭС екіге бөлінеді. Бірі 
– аудандық санэпид басқарма. Бұған 
«мемлекеттік қызмет» мәртебесі беріледі, 
басшылыққа Гүлжан Дошниязова келеді. 
Міндет – тексеру, айыппұл салу, объектіні 
жабу, жоғары органдарға шығып мәселе 
көтеру, тағы басқалары. Екіншісі – аудандық 
сараптама орталығы. Басқарманың тапсы-
рысына орай лабораториялық сараптамалар 
жүргізеді. Мұны Б.Есжанова басқарады.

Гүлжан Жанжігітқызы мемлекеттік 
қыз мет болып саналатын санэпид басқар-
маны 2010 жылға дейін басқарған кезде де 
Арал қасіретін республикалық, министрлік 
деңгейдегі жиындарда айтуымен қатар, 
шетелдік өкілдермен де оба, іш сүзегі, 
вирусты гепатит аурулары індетін жою 
тақырыбында ой-пікір сабақтап, олардың 
назарын әркез Арал апатына аударып, қа-
йырымдылық көмек көрсетулеріне де 
бастамашы болды. 2010 жылы зейнет жа-
сына жеткенмен, әріптес-ұжымның өті-
ні шімен тағы да екі жыл сараптама орта-
лығында дәрігер және кеңесші болып істеп, 
2012 жылдың маусымында өз өтінішімен  
біржола босайды. Сонда жалпы қызмет өтілі 
37 жыл, оның 35-і бас дәрігерлік екен.

Гүлжан ағайынды жетеу еді. Үшеуі 
жас кезінде бақилық болады. Қалған төр-
теудің бірі Нұржан еді. Мемлекеттік авто-
инспекцияда түрлі басшылықта болған 
ол 1999 жылы көлік апатына ұшырады. 
Ұрпақтары өсуде. Қалған үшеуі – Гүлжан, 
сіңлісі Күлән – ұлағатты ұстаз, інісі Нұрлан 
– заңгер. Гүлжанның қызы Әйгерім – есепші-
экономист. Жолдасы Ханнайза Төленұлы 
Сағындықов техникалық колледжде ұстаз 
әрі танымал бағбан да. Гүлжанды түрлі 
форумдар мен біліктілікті көтеру курс тарына 
гүлшоғымен аттандырып, гүлшо ғымен күтіп 
алатынын білетіндер көп. Гүлжан қандай 
марапатқа ие болса оған осы Ханнайза 
ортақ. Өйткені, ол Гүлжанның алаңсыз 
жұмыс істеуін қамтамасыз еткен тылдағы 
сүйеніші де, демеушісі де, оққағары болды. 
Өзі ұзын бойлы, жауырынды келген, келімді, 
шырайлы, сүйкімді азамат. Өзін рыцарь десе 
болар. 

***
Сұхбат бітті. Бірақ мен әлі ой үстіндемін. 

Осы қағазға түсіргендерім аңыз ба, ақиқат 
па?! Қазіргі ұрпақ үшін аңыздай оқылуы 
мүмкін. Ал мен үшін ақиқат! Олай дейтінім, 
1965-1991 жылдарда облыстық «Ленин 
жолы» («Сыр бойы») басылымының Арал, 
Қазалы аудандары бойынша меншікті тілшісі 
болып жүргенімде осы апатты жағдайларға 
куә болдым. Академик Чазовтан да сұхбат 
алғанмын. Ол кезінде республикалық, об-
лыстық газеттерде жарияланды. Сонда ол: 
–  «Білікті дәрігер де, қымбат дәрі-дәрмек 
те келер, бірақ таза ауызсусыз бәрі бекер» 
деген-ді. Сол мөлдір бұлақ суы бізде бар. Елді 
мекендерге де жетті. Көршілес ауданның 
ауыл-ауылдары да осы мөлдір суды ішіп 
отыр. Ал осы бұлақ суы келгенше  эпид-
апаттан арылмаған аралдықтарға кімдер 
араша түсті, кімдер сауықтырды? Әрине, 
соның алғы сапында ақ халаттылар жүрді. 
Сол көптің бірі, бірегейі, бас қаһарманы 
менің кейіпкерім – Гүлжан Жанжігітқызы. 
Олай болса, оны «Аңыз адам» десек, бек 
жарасар-ды.

Шәкірат  ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ, 
Қызылорда облысының  

Құрметті ардагері.
Арал қаласы

АҢЫЗ ЕМЕС, 
АҚИҚАТ
(Аудандық СЭС-тің  35 жыл бас дәрігері болған 

Гүлжан Жанжігітқызы Дошниязовамен 
әңгіме-сұхбат)

Белгілі қаламгер, журналистердің абыз ақсақалы, Арал ауданының құрметті азаматы Шәкірат 
Дәрмағамбетов 95 жасқа толды. 

Қаратерең топырағынан түлеп ұшқан талантты қаламгер әлі күнге дейін қалам құдіретімен 
туған жердің, Сыр өңірінің өркендеуіне үлес қосып келеді. Шәкірат аға әсіресе еңбек 
адамдарының қызметін, бейнесін жасауда шығармашылық биігінен түскен жоқ. 

Қаламгердің әу бастағы мамандығы – мұғалімдік. Қызылордадағы педагогикалық 
институттың тарих-география факультетін бітірді. 1950-1960 жылдары мұғалім, 
мектеп директоры, аудандық партия комитетінде нұсқаушы болып қызмет істеді. 1960 
жылдан бастап «Социалистік Арал» (қазіргі «Толқын») газетінің бөлім меңгерушісі 
болып ауысады. Қазалыдағы «Ленин туы» газетінде де қызмет етіп, редактордың 
орынбасары болды. Ал 1965 жылдан бастап облыстық «Ленин жолы» газетінің 
(қазіргі «Сыр бойы») Арал және Қазалы аудандары бойынша меншікті тілшісі болып 
қызмет атқарды. Ширек ғасырдан астам осы қызметте жүріп өңірдің рухани, мәдени 
дамуына табанды түрде еңбек сіңірді.  

Талантты қаламгер 1979 жылы «Қазақ ССР мәдениет қайраткері» атағын алды. 
1999 жылы Қазақстан Республикасының «Құрмет грамотасын» иеленді. Сондай-
ақ 2007 жылы Арал ауданының Құрметті азаматы атанды. 1960 жылдан бері 

Журналистер одағының мүшесі. Республикалық дәрежедегі дербес зейнеткер. Зейнетке шықса да қаламы 
қолынан түспеген абыз ақсақал республикалық, облыстық, аудандық басылымдардың тұрақты авторы. 

Бүгін Шәкірат Дәрмағамбетұлының «Аңыз емес, ақиқат» атты танымдық сұхбатын жариялап отырмыз.
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«Сыр бойы», «Кызылординские 
вести», «Ақмешіт апталығы», 

«Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық 

басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады. 

E-maіl:
 smjarnama@mail.ru

Қазақ ән өнерінің саңлағы, дәс 
түрлі әнші, Қазақстанның Халық 
артисі, марқұм Жүсіпбек Елебе  к
ов әнді алғаш тыңдағанда Төле ге 
но ваға: «Қарағым Бибігүл, «Гау
һартасты» тірілттіңау» деген екен. 
Жүсіпбектей әннің қырсыры мен 
қадірін білетін ағасынан осындай 
ризашылық сөз естіген әнші апамыз 
қайда барса да, қандай жерде кон
церт берсе де «Гауһартасты» қал
дыр маған. 

Айта кету керек, жазушы Дулат 
Исабековтің сценарийі бойынша 
1975 жылы «Гауһартас» атты көр
кем фильм түсіріліп, халықтың кө
зайымына айналды. Арада жарты 
ғасырға жуық уақыт өтсе де, бұл 
туынды әлі экраннан түскен жоқ. 
Осы өміршең фильмді әрлеп, тар
тымды етіп тұрған «Гауһартас» әні... 

Күні кешеге дейін оны халық 
әні деп келдік, одан Жарылқап
бер лінің әні деп шатастық. Алай
да, «Гауһартас» халық әні де, Жа
рылқапберлінің де әні емес екен, иесі 
Сегізсері болып шықты. Ғасырдан 
ғасыр аттап, ұрпақтанұрпаққа жет
кен  әсем сазды, көкейкесті,  кең 
ты  нысты, лирикалық әннің авторы 
жайлы не білеміз? Сегізсері деген 
кім? Ол бұл әнді қашан, кімге арнап 
шығарған? 

Осы сұрақтар төңірегіндегі біл
генімізді жазайық: Сегізсері (азан 
шақырып қойған аты – Мұхаммед
Ханафия) 1818 жылы қазіргі Сол
түстік Қазақстан облысы, Жамбыл  
ауданының төңірегенде дүниеге кел
ген. Ұлы жүз, Керей руының Аша
майлы аталығынан шыққан. Әкесі 
Бахрам батыр, палуан, құралайды 
көзден ататын мерген әрі өнерлі 
кісі болған. Ол исі қазаққа аты 
мәлім Шақшақ бидің баласы екен. 
Ал анасы Жамалды елге белгілі 
Қарауыл Қанайдың немересі дейді. 
Бірақ, Баһрам мен Жамал бала
сының болашағын көре алмай ке
теді. Әкешешеден сегіз жасқа 
жет пей айырылған МұхаммедХана
фия атасы Шақшақтың тәрбие сін
де қалады. (Сырым Датұлы осы 
Шақшақ бидің туған жиені көрі неді 
– Т.Е.)  МұхаммедХанафия жас
тайынан ақын, әнші бала атанады. 
Ауылдағы медреседе оқып, арабша 
хат таныған немересін Шақшақ би 
Қызылжардағы орысқазақ мекте
біне береді. Талантты, сабаққа ал
ғыр, білімге құштар бала сан қыр лы 
өнерімен көзге түсіп, жиынтой дың 
сәніне айналады. (Сегізсері ата нуы
ның себебі қазақтың «сегіз қырлы, 
бір сырлы» деген теңеу сөзінен шық
са керек).

МұхаммедХанафия мектепті 
өте жақсы бітіреді. Бұл кезде оның 
есі мі біраз жерге жетіп үлгірген 
еді. Керемет әнші әрі ақын, әрі па
луан бозбаланы жұрт тойдуманға 
шақырып, өнерін тамашалапты. 
Сө  зіміз жалаң болмас үшін мысал 
кел тірейік: Атақты Шыңғыс Уәли
ханов нәрестелі болғанда, ұлан
асыр той жасайды. Міне, сол тойға 
Сегізсері арнайы шақыртылады. 
Жас жігіттің кереметтей талантына 
риза болған Шыңғыс сұлтан нә
рестеге Сегізсерідей болсын деп 
МұхаммедХанафия деп ат қояды. 
Бұл кейін Шоқан аталынып кеткен 
әйгілі Шоқан Уәлиханов еді. Тағы 
бір мысал –  Балқожа би немересі 
Ыбырайды тоғыз жасында қалаға 
оқуға аттандырарда Сегізсеріні ар
найы шақырып, балаға батасын ал
ған. Сегізсерінің лепесі қабыл бо
лып, білімге бет бұрған Ыбырай 
Ал тынсариннің кейін кім болғанын 
бүкіл қазақ елі білді. 

Қызылжардағы мектепті тауыс
қан МұхаммедХанафияны (Сегіз
серіні) атасы Шақшақ би Омбыдағы 
әскери училищеге  түсіреді. Осында 
ол араб, парсы, шағатай тілдерін 
меңгереді. Училищені үздік бітірген 
орыс армиясының жас офицері  
генералгубернатор Горчаковтың 
қа рамағына қызмет етуге жібері
леді. Жазалаушы отрядтың құра
мы на енген МұхаммедХанафия 
Шақ шақов (Сегізсері) өз халқына 
қарсы оқ атудан бас тартады. Патша 
үкіметінің отарлау саясатына қар
сы шығады. Енді оны Ресей билігі 
арадағы келіссөз бен бітімгершілікке 
пайдаланғысы келеді. Бұл міндетті 
де қаламаған ол ақыры сезікті ре
тінде аңдуға түседі. Басына қауіп 
төнеді. Амалсыздан қашып, досы 
Нияз екеуі Батыс Қазақстанға ба
рып бой тасалайды. Осында Иса
тайМахамбет бастаған ұлтазат  тық 
көтерілісіне қатысады. Кө те ріліс 
жеңіліс тапқасын, Кав каз ға кетеді. 
Бұл кезеңде Шамиль баста ған 
шешендер мен дағыс тандық тар
дың Ресей империясына қарсы азат

тық соғысы жүріп жатқан. Әскери 
стратегия мен тактиканы жете мең
герген МұхаммедХана фия Шақ
шақов жасақтарға басшы лық етеді. 
Тіпті, Шамильдің тапсыр масы мен 
бірнеше елдерге, атап айтар бол сақ, 
Иран мен Ауғанстанға елші лікке 
барып қайтады. Сөйтіп, ол үл кен 
сенімге ие болады. Бірнеше жыл
дан соң, Батыс Қазақстанға қайта 
оралған мұны патша үкіметі біліп 
қалып, тағы ізіне түседі. Се гізсері 
енді Жайықтан Сыр бойына қарай 
ойысады.  

Жоғарыда Сегізсерінің аса та
лантты, жанжақты дарын иесі еке
нін айттық. Әнкүй шығаруымен 
қатар  «Қыз Жібектің», «Айман 
– Шол панның», «Ер Тарғынның», 
«Ер Сайынның», «Қамбар батыр
дың» мазмұнын ел аузынан естіп 
алып, жыр тіліндегі керемет көр
кем қиссаларға айналдырған. «Қо
зы Көрпеш – Баян сұлудың» екі 
нұсқасын шығарған. Алайда, мұны  
өзгелер пайдаланып кеткен сы
ңайлы. Шындығына келер болсақ, 
әнқис саларын қашқын атанып, қу
ғынсүргінде жүрген Сегізсерінікі 
деп ауызға алуға жұрт қорыққан да 
болар. Кейде «екі төрттікі» ғой деп 
айтады екен.

Енді негізгі тақырыбымызға қа
рай ойысайық, Сегізсері «Гауһартас» 
әнін Мақпал есімді қызға арнаған. 
Мақпал Найман руынан шыққан 
Бақтияр деген байдың қызы екен. 
Мақпал мен Сегізсері бірінбірі сү
йеді. Қызды ақын гауһарға (асыл 
тас) теңеген ғой. 

Бір шумағы мен қайырмасын 
бере кетейікші:

– Ажарың ашық екен 
атқан таңдай,

Нұрлы екен екі көзің 
жаққан шамдай

Анаңнан сені тапқан айналайын, 
Күлімкөз, оймақ ауыз, 

жазық маңдай
Беубеу, гауһартас
Құсни құрдас, Раушан
Жүзіңді көргендеай,
Сәулемау, сабырым қалмас.
Мәтіндегі Құсни, Раушан деген

дер Мақпал қыздың құрбылары 
кө рінеді. Сөзі мен музыкасы гар
мониялық үйлесім тапқан ғашықтық 
ән халық арасына тез тараған.

...Бірде қоқанның Жабы деген 
қарақшысы Бақтияр байдың жыл
қыларын барымталап, Мақпалды 
Құсни, Раушанмен қоса тағы да 16  
қызды басып алып кетеді. Мұны 
естіген Сегізсері өзінің достарымен 
бірге қарақшыларды қуады.  Олар
ға жетіп, қарақшыларымен қоса 
Жа быны өлтіреді. Қыздарды боса
тып, жылқыларды кейін қайта рып 
жатқанда қарақшылардың өлмей 
тірі қалғаны топ қыздарға қарата 
бірнеше жебе тартады. Жебенің бірі 
Мақпалға тиеді. Сегізсері  Мақпалды 
ауылға жеткізеді. Бірақ, қыз ауыр 
жарақатынан көз жұмады. Мақпал 
қыз  Жезқазған мен Қызылорда 
шекарасындағы «Айнакөл» деген 
жерге жерленген дейді.

Сегізсерінің шығармашылығын 
зерттеуші Төлеубек Қараменде те
гінің айтуынша, таңғажайып талант 
иесінің  «Назқоңыр», «Алқоңыр», 
«Ғайни», «Ақбақай», «Әйкенай», 
«Япурай»,  «Мақпал»,  тағы басқа  ән
дері бірденбірге тарап, күні бүгінге 
жеткен. Шоқтығы биігі – әрине, 
«Гауһартас». Сегізсерінің әндері көп 
болған.  Шығармашылығын кезінде 
елге таратқан шәкірті Жаманқұл 
Дән дібай: «Серінің 75 әнін халыққа 
тараттым, күйлері мен қиссаларын 
орындадым» депті.  

Жоғарыда өзгелердің атына те
лінген бірнеше қиссаларының атын 
атап, жұрт  білетін бірнеше әндерін 
айтып кеттік, ал күйлері жөнінде 
мәлімет жоқ. Жалпы Сегізсерінің 
өмірі мен шығармашылығы түбе
гейлі зерттеуді қажет етеді. Кезінде 
«Япурайды» халық әні деп, одан 
Мағжан Жұмабаевқа телідік. Оны 
айтасыз «Дайдидауды» түрме де 
отыр ған Мағжан мәтінін де, музы
касын да жазыптымыс. «Славян ба
зарынан» бастау алып, құж қайнаған 
Қытай тыңдармандарын тәнті еткен, 
Еуропа былай тұрсын,  мұхит асып 
Американы шулатқан құдіретті ән 
аса талантты әнші Димаш Құ дай
бергеновтің репертуарына еніп, 
оны биік орындаушылық деңгейге 
көтергенін айтудың өзі бір ғанибет!  
Рас, Сегізсері мен Мағжан жерлес, 
Мағжан Жұмабаев 1893 жылы дү
ниеге келген. Мағжантанушы ғалым 
Дандай Ысқақұлы: «Мағжан сөз 
жоқ қазақтың маңдайалды Абайдан 
кейінгі ұлы ақыны, бірақ ол  ән 
шығармаған...» дейді.

Осы мақаланы жазбас бұрын 

біз Мағжан ақынның жыр жинақ
тарын парақтап шықтық, алайда 
«Дайдидау» деген өлең кездестір
медік. (Ән шығару үшін әуелі мә тін 
керек ғой, сосын ойландық – Т.Е.) 
Бір сәт ән мәтінінің бірінші шу
мағына назар салайықшы:

– Хат жаздым қалам алып 
сізге еркем,

Жүзің бар онтөртінші 
айдай көркем.

Есіме сен түскенде беу қарағым,
Қозғайсың қатып қалған 

іштің дертін.
Дайдидауай,
Қозғайсың қатып қалған 

іштің дертін.
Көріп отырғанымыздай, он бір 

буынды қара өлең, бірақ  шумақ
тың төртінші жолы ұйқастан шы
ғып кеткен. Сондайақ, бірінші 
қа  тарда сізге, үшінші қатарда сен 
де лінген. Неге бұлай? Біздің пайым
да уымызша, сан жылдар ағысында 
ауызданауызға, бірденбірге тара
ғасын да болар, ән мәтінінде жаң
сақтық кет кен сыңайлы. Мағжан 
Жұмабаев біріншіден, берідегі  жаз
ба ақын, ол ұйқасқа, әрбір сөзге 
мән бермей ме? Екіншіден, өткен 
ғасырдың отызыншы жылдары жаз
ба өлеңді оқуға, жаттап алып айтуға 
жұрт сауаттанып қалған кезең емес 
пе еді? Мұндай классикалық дең
гейдегі әнді аса талантты адам ғана 
шығара алады деген ойымыз бар. 
Не десек те, «Дайдидаудың» кімнің 
әні екені зерттеуге сұраныпақ тұр, 
өйткені бұл керемет шығарма Ди
маштың орындауында қазір дү
ниежүзіне тарап кетті. 

Енді Сегізсерінің өмірбаянынан 
тағы бір тарихи дерек: серінің ел 
арасындағы беделі мен атақдаң
қынан сескенген әрі осы жылдары бел 
ала бастаған  Кенесары Қасымовтың 
ұлтазаттық көтерілісіне қосылып 
кете ме деп қорыққан патша үкіметі 
оны Кенесарыдан былайырақ, яғни 
өз  жұртына қалайда қайтаруды ой
ластырады. Осы үшін Ресей үкі
метіне жасаған барлық қарсы әре
кет терінің кешірілетіні арнайы 
құ   жатпен куәландырылып, бұл құ
жат Ұлы жүздің белгілі бисұлтан
дарына табысталады. Осыдан соң, 
Сыр бо йында жүрген Сегізсері мен 
елі нен келген бисұлтандар біздің 
Ақ мешітте кездесіп, оны туған же
ріне алып қайтады. Бұл шамамен 
1840 жылдардың орта тұсы болса 
керек. Еліне барғасын Рысбике де
ген қыз ға үйленеді. Ұрпақ тара тады, 
шәкірт тәрбиелейді. Көп жылғы қу
ғынсүргін, көрген бейнет, ыссы лы
суықты күтімсіз кезеңдер денсау
лығын бұзған еді. Біртума, аса 
та  ланты азаматты сол кезеңдегі емі 
жоқ өкпе ауруы 36 жасында, яғни 
1854 жылы  өмірден ерте оздырады. 
Шығармаларының өзінің атына те
лінбей халықтыкі болып немесе бі
реулер пайдаланып кетуінің бір се
бебі ғұмырының қысқалығынан да 
болар!  

Қазақстан Республиканың Ғы
лым академиясында Сегізсерінің 
бірне ше шығармалары сақталған кө
ріне ді. Оны қазақтың айтулы  өнер 
иелері, салсерілер ұстаз тұтқан. 
Айтар бол сақ, Біржан сал: 

– Ұстазым Сегізсері, Нияз сері, 
мен едім шәкірт болған Біржан 
сері, – десе, Жаяу Мұса «Ер Сегіз» 
деп өлең арнаған. Үкілі Ыбырай 
жиынтойларда Сегізсерінің әндерін 
айтқан. Ол «серілердің серкесі» 
атанған. Махамбет Өтемісұлы «Сегіз
серіге» деп жыр шығарған. Мәшһүр 
Жүсіп те оны жоғары бағалаған. 
Бертінірекке келсек, ақын Нұржан 
Наушабаев «Сегізсері баһадүр» 
де ген дастан жазған. Ал жазушы 
Ғабит Мүсірепов өзінің «Ұлпан» 
романында Сегізсеріні «атақтының 
атақтысы» деп атаған. Ғалымдар 
Әлкей Марғұлан мен Манаш Қо
зыбаев та есімін құрметпен ата ған.  
Ақын Қадыр Мырзалиевтің «Се
гізсері Баһрамұлы» атты поэмасы 
және бар. 

Қазақ халқының өнері мен әде
биетінен ойып аларлықтай орны  
бар Сегізсерінің жарқын бейнесі 
шы нын айтуымыз керек, әлі  көріне 
қойған жоқ. Көп жұрт біле бермейді. 
Бірақ, тарих толқыны көмескіленіп, 
ұмыт қалған асылдарымызды алды
мызға ысырып әкеп беріп жатқан 
бүгінгі заманда сөз жоқ Сегізсерінің 
де есімін өскелең, білімді ұрпақ 
зерттепзерделеп, ұлықтайтын болар 
деп сенеміз.

                                                    
Темірбек  ЕСЖАНОВ,

Қазақстан Республикасы Білім 
беру ісінің құрметті қызметкері,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі

Жолжөнекей шағыл құм ішіндегі 
жалғыз үйге аялдадық. Осы үйде атақты 
Қарамолда әулие тұратынын, бабаға 
сәлем беріп шығатынымызды естігенде 
денем қалтырап кетті. Бала кезімізден 
атақты әулие Қарамолда атаның даңқына 
қанығып өскендіктен молда атаның 
дидарын көріп, қолын алуға асықтық. 
Жарықтық Қарамолда әулие өте жылы 
жүзді адам екен. Біздің имене ұсынған 
қолымызды ілтипатпен алып, дастархан 
басына шақырды. Тракторист Жекен 
ағамыздың белгілі зергер Мұсаның ұлы 
екенін естігенде әкесінің халжағдайын 
сұрады. Шай үстінде жүзіне ұрлана 
қарап, бәріміз толқып отырдық. Сол 
кездесу арада қаншама жылдар өтсе де, 
санамда әлі сайрап тұр. 

Атақты әулиемен бір мәрте болса да 
жүздесіп, қолын алғаным үшін өзімді 
бақытты санаймын. Менің Мақсым 
Майлыбаев есімді кластасым бар. Мек
теп қабырғасында жүргенде сабаққа 
үлгерімі де өте жақсы болды. Мінезі 
салмақты, жалғандықты жаны сүймейтін 
адал азамат. Қара күшке де мығым. 
Өздігінен ешкімге соқтықпайтын, на
мысына тисе, ешкімге есесін жібер мей
тін мәрт мінезді досымды тани тындар 
ерекше бағалайды.

Бала кезімізде біздің ауылдағы 
Күлжан ақсақалдың ұлы Өтеу көкеміздің 
үйіне жиі келуші еді. Сол Мақсым 
досымның Қарамолда әулиенің немересі 
екенін жақсы білетінмін. Жақында 
Мақсым досыма қоңырау шалып, әулие 
атасы туралы дерек сұрадым. Құрдасым 
көңілімді қалдырмады. Енді көпшілік 
назарына оның Қарамолда ата туралы 
жазған деректерін ұсынып отырмын. 
Мақсым өзінің жазбасын ататегі туралы 
шежіреден сыр шертетін деректен бас
тапты:

– Мөңке атамыздан үш ұл  туады: 
Майлыбай, Қалдыбай, Сайын. Майлы
байдан Ермағамбет, Баймағамбет Қал
ды байдан ӘлМұхаммед (Қарамолда). 
Са йыннан ұрпақ жоқ.

Ермағанбет пен ӘлМұхаммед екеуі 
қатар туады. ӘлМұхаммед атамыздың 
шешесі көп ұзамай қайтыс болады. 
Майлыбай атамыздың кемпірі Орал
ша әжеміз екеуін егіз қылып емізеді. 
Үлкендердің әңгімесінде ӘлМұхаммед 
атамыз 1892 жылы дүниеге келген. 
Атамыз сонау 1917 жылы револю
ция ның о жақ, бұ жағында (қазір дәл 
уақыты белгісіз) Өзбекстанның Бұқара 
маңындағы Көгілташ жерасты медре
сесін бітіріп келіп, ауылда молдалық 
жасайды. Сөйтіп жүргенде Кекіл деген 
әжемізге үйленеді. Бір күні Кекіл 
әжеміздің жеңгелері күйеу баласын 
көргісі және сынамақшы болып үйіне 
келеді. Сол кезде атамыз есіктің алдында 
жатқан кебісті көз алдына дәу бақа 
қылып көрсетеді. Мұнан соң жеңгелері 
бұлайша ойнамайтын болады. 

Молдаларды қыспаққа алған заманда 
Қарамолда атамыз Дауылкөл маңында 
Ленин колхозының жылқысын бағып, 
Ақирек Қарақуысты мекендеген. Со
ғыстан кейін Қарақұм беткейіндегі 
«Жетімшағыл» деген жерде қоныстан
ған. Ол кезде колхоз басшылары жұ
мысқа ат мінеді екен. Молда атамыз 
жылқының жайылып жүрген жерінен 

құрық салмай небір асауды ноқталап 
берген дейді. 

Мен 6сынып оқып жүрген кезімде 
Жақсылық ағама еріп атамның ауылына 
барғанмын. Бір көргенім – түскі ас 
ішкенде дастарханда шыбын көп бола
тын. Бәрі дастархан басынан тұрып 
кетісімен ауылдағы әдетіммен шыбын
ұрғыш істеп алып, қарүйдегі шыбынды 
ұра бастадым. Осы мезетте Бибі әжем 
келіп, «Атаң көрсе ұрсады» деп шыбын
ұрғышымды тығып тастады. Сөйтсем 
ол кісі тіршілік иесінің бәріне тиіспейді 
екен. Есейген кезімде көп адам атамды 
арнайы іздеп барып, дертіне ем алғанын 
көрдім. Қарамолда атамыз туралы ел 
арасында көптеген әңгімелер бар. Мен 
болсам өзімнің көрген, естігенімді 
жаздым. Атамыз  дүниеден қайтқан соң 
қасиетті қара орнында ұзақ жылдар бойы 
Жақсылық ағамыз отырды. Ұлын ұяға, 
қызын қияға қондырды. Жәкеңнің дүние 
салғанына 23 жыл болды. Құдайға 
шүкір, қазір қара орнында Айжамал 
жеңгем және ұлкеліндері бар, – дейді 
Мақсым Майлыбаев. 

Қолымыздағы деректе ол Бұқарадағы 
Көгілташ медресесінде тәжіктің атақты 
ғұламасы Садриддин Айни, белгілі ша
йыр Тұрмағамбет Ізтілеуұлымен бір ге 
оқығандығы туралы айтылған. Ал тө
менде келтірілген мәлімет Қарамолда 
әулиенің кереметінен сыр шертеді.

Қарамолда атамыздың алдына ем 
алуға Қазақстанның түкпіртүкпірінен, 
Ресейден, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан 
адамдар жиі келетінге ұқсайды. Тіпті 
болгариялық көріпкел Ванганың «Қа
зақстанда, құмның арасында бір қария 
кісі тұрады. Науқастарыңның емі сол 
кісіден» деген нұсқауымен алыс ше
телден келген сырқаттардың құлан таза 
айығып кеткені әлі күнге ел ішінде 
айтылып жүр. 

Қарамолда атамыз жас балаларды 
пышақсыз сүндеттейтін болған. Сол 
балалардың бәрі де азамат атанды. 
Кезінде молда ата отырған қос бөлмелі 
жер үй қазір киелі орынға айналған. 

Қарамолда әулиенің аруағына сыйы
нып барушылар легі толастаған емес. 
Ата қоныстанған мекеннен алынған 
то  пы рақты емге пайдаланушылар жиі 
кездеседі.

Шәкен ауылының тұрғыны Амантай 
Сейталиев – осы елді мекендегі игі 
істерді ұйымдастырушылардың бірі. 
Мұнан бірнеше жыл бұрын Амантайдың, 
өзге де ел ағаларының бастамасы, 
молда ата ұрпақтары және халықтың 
демеушілігімен Шәкен ауылынан еңселі 
мешіт салынды. Имандылық үйіне әулие, 
ғұлама ӘлМұхаммед Қалдыбайұлының 
есімі берілді. Бұл абыз бабаға деген өзі 
барша ғұмырын арнаған елхалқының 
шексіз құрметі болатын. «Халық – 
Құдайдың бір аты» деп тегін айтылмаса 
керек. «Жақсыдан – шарапат» ғұмыр 
бойы халқының сүйіспеншілігіне бө
леніп, мәңгілік дүниеге аттанғаннан 
кейін де елжұртына шарапатын ти
гізіп жатқан әулие ӘлМұхаммед Қал
дыбайұлы (Қарамолда) бабамыздың 
есімі «Тарихи тұлғалар» тізіміне 
енгізіліп, Қазалы ауданы орталығынан 
көше атауы берілсе, нұр үстіне нұр 
болар еді.

Қарамолда 
әулие

Өткен ғасырдың 80-жылдары болатын. Жарты әлемді 
билеген Кеңес өкіметінің дүрілдеп тұрған шағы. Ол кезде 
Қазақстанның 40 жылдығы атындағы кеңшарда қоймашы 
болып жұмыс істеймін. Көктем мезгілі. Совхоз директоры 

Шынтас Жалғасбаев маған Қарақұм беткейінде орналасқан 
қой қырқым пунктін, шопанның тұрғын үйі мен қора-жайын 

жөндеуден өткізетін құрылысшылар бригадасын бастап 
баруды тапсырды. Жекен Мұсаев ағамыздың «МТЗ-80» 

маркалы тракторының тіркемесіне мініп, жолға шықтық. Бас-
аяғы оншақты күнде совхоз директорының тапсырмасын 

тап-тұйнақтай қылып орындап, ауылға бет алдық. 
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Гауhартас
«Гауһартас» ертеректен біздің құлағымызға 

Бибігүл Төлегенованың орындауында халық әні 
болып жетті. Иә, ерекше талант иесі, бұлбұл үнді 
апамыз репертуарындағы осы әнмен төрткүл 
дүниені шарлағанын ешкім жоққа шығара 
алмайды. Керемет ән күні бүгінге дейін сахнада 
айтылып, теледидар мен  Қазақ радиосының 
музыкалық  хабарларынан түскен жоқ.

Жарамсыз деп 
есептелсін
Қызылорда облысы Сыр

дария аудандық прокура ту
расының прокуроры, 2сы
ныпты заңгер Ұзақбаев 
Дә уірбек Бауырбекұлының 
аты на 20.12.2021 жылы бе
рілген №597 қызметтік куә
лігі (жарамдылық мерзі
мі 20.12.2024 ж. дейін) 
жо    ға  луына байланысты жа
рам   сыз деп есептелсін.
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Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»

Өзім тұратын Қазалының Әй теке 
би кентінде такси жүргізуді кәсіп ет-
кен бүгінгі күні жасы жетпіске еркін 
аяқ басқан, әлі де бақуатты Сапар де-
ген ағам бар. Он жеті жасында егін 
орағы кезінде оң қолын иыққа жақын 
комбайнның шалғысы кесіп кеткен. Бір 
оңтайы келгенде, оңай өрілмеген өмір 
дерегін өрнектеп те берген.

– Інім-ау, – деген, сонда Сәкең бір 
сәттік күйзеліспен күрсініп алып. – 
Қолымды иықтан кескенде бәрі бітті 
дегенмін, оның үстіне бір палатада 
бірге жатқан үлкенсымағымыз орыс кісі 
«е-е, балақай, мұндай күйге түскеніңше 
сол жерде өліп кеткенің  дұрыс болар 
еді-ау. Ендігің не өмір, не болашақ бар 
сенде, жалғыз қолмен итшілеп қайыр 
сұрағаннан басқа?» дегені жығылған 
үстіне жұдырық жұмсағандай болған. 
Бір палатадағы өзімнен өзге үш 
үлкеннен он жеті жасар балаң жігітке 
«бекем бол» деп басу айтар біреуі 
табылмады-ау. Тек ара-тұра келетін 
тума-туыс жұбатып кетеді. Содан жа-
тып келіп ойланайын... Тұйықталып 
та алдым. Шынында жалғыз қолмен 
кімге керекпін? Құлыным-ау деп көзін 
сығып алғаннан басқа амалы жоқ, жасы 
келіп қалған  ата-анам не істей қойсын? 
Тағы ойлаймын «қой, іріген ауыздан 
шіріген сөз шығады, пасық орыстың 
сандырағын пәтуә қылып қайтем?» деп. 

Екіұдай оймен арпалысып жүріп бір 
жарым ай да өте шықты, қалған емді 
қатынап алатын болып үйге келдім. 
Жанашыр жақын-жуық жиналып келіп 
жігерімді жанып тарқасты. Екінші топ 
мүгедегі анықтамасын алғанда, сол 
кездегі он екі мүшесі сау, жатыпішер, 
ішімдікке ауыздана бастаған бірер 
замандастарымнан өзімнің қандай 
айырмашылығым бар екенін дәлелдеуді 
ойша алдыма мақсат етіп қойып та 
үлгергенмін. 

Неден бастауды көп ойлан ған 
жоқпын, мектепте жүргенде  су-
ретке түсіруге әуестеніп «Зенит» 
фотоап паратын  алғанмын.  Мектеп  
бітірмей    жатып ауылдағы үлкен-
дердің автокөлігін, әкемнің ескі 
«Урал» мотоциклін меңгеріп қой-
ғанмын. Құлап-жығылып жүріп 
сол ескі мотоциклді жалғыз қолмен 
жүргізуге машық танғаным сонша, 
ауыл дастарымның ауызы ашылып 
қалды. Жаңақазалы поселкесі мен 
қазіргі Жалаңтөс ауылының  арасын 
жол қылып суретке түсіруді екі жылдай 
кәсіп етіп, төселіп қалдым. 

Обалы не керек, заңға қайшы бол-
са да, ара-тұра кездесіп қалатын ГАИ 
қызметкерлері түсіністікпен қарады. 
Азын-аулақ жиған-тергеніме ескі 
«Мос квич» көлігін сатып алдым. Бірақ 
жүргізуші куәлігін алу өте қиынға түсті. 
Ережені бес саусақтай біліп, көлікті 
шыр айналдыра жүйткітіп құла ғында 
ойнасам да оң қолымның иығымнан жоқ 
екені кесе-көлденеңдей берді. Облыс 
ор та лығына емтихан тапсыруға бар-
сам да, осы кедергі алдымнан шықты. 
Қысқасы, біліктілігімді дәлелдеп Мәс-
кеуге жазып, одан оң жауап келіп, об-
лыс орталығында емтихан тапсырып, 
жүргізуші куәлігін иелендім. 

Одан кейінгі өмірім ел-халықтың 
көз алдында, отбасын құрдым, балалы-
шағалы болдым, үй-жай тұрғыздым, 
ұлды ұяға, қызды қияға қондырдым. 

Мен мүгедекпін деп ешкімге алақан 
жайған жоқпын. Тіпті балаларым 
жас болып, үй тұр ғызып жатқанымда 
ешкімге жалтақтамайтынмын, жалғыз 
қолмен қамбаны да илеймін, батпақты 
да ұрамын, астыма сатыны қойып мой-
ныма құрал-жабдық салған қалтаны 
іліп, шабақтың басын кезек-кезек 
көтеріп үй төбесіне шығарып, сенсең 
де, сенбесең де шегені ағашқа бір 
қолмен батырыңқырап енгізіп жіберіп, 
содан соң балғамен қағып отыратын-
мын.

Сапар ағаның айтқанының бәрі рас. 
Ол кісінің үстіне зат тиелген тіркемесі 
бар жеке «Беларусь» тракторын  тап-
тар ауланың ішінен жалғыз қолмен 
рульді ұршықтай үйіріп, шыр айналды-
рып шығып кет ке ніне куә болғанмын. 
Қазір Қаза лының базарында ескі 
«Мос квич» көлігімен қанағат қарын 
тойғызадыны қағида қылып, кәсіп 
жасап жүр. Қалтасы жұқа, қысылған 
жанның жағдайын ескереді, айтқан 
бағасына келіседі, жүк салғышына 
көмірді, бір қолмен салып, үйіне апа-
рып түсіріп береді. Құ дайына қараған 
мұндай жан дарға Алланың сәлемі бол-
сын десек жарасар еді.

Тағы бір тағдырласым бар, бірінші 
топ көз мүгедегі Серікбол Шайхов 
деген. Сегіз жасында қарапайым 
тұмаудың асқынуынан екі көзі көрмей 
қалған. Арнаулы мектептен білім 
алып, Брайль әліппесін меңгерді, 
Қазалы аудандық әуез мектебінде  
зағип жандарды үйрететін жабдық 
болмаса да, жеке ұстазға өтініш ай-
тып  баян аспабын үйреніп шықты. 
Қазір жасы отыз бесте, ата-анасы ер-
телеу өмірден өтті. Серікбол мүлде 
көрмейтін болса да, өгейлік көрсеткен 
өмірге өкпе артпай, күйкі тірлікте 
кездесе беретін кедергілерге кейістік 
көрсетпей, көрінгенге алақан жай-
май, жарасымды жанкештілікпен алға 
жылжып келеді. Баян аспабын бабы-
на келтіре ойнап, ән шырқайды, өзге 
әндермен қоса өзі сөзін де жазып, әнін 
де шығарып, өзі орындайды. Талай 
мәрте Серікболдың шығармашылық 
кештерін өткіздік. Биыл Қазалы 
аудандық «Қазалы» газетінің бас редак-
торы Есет Табынбаевтың ұсынуымен 
Ғани Мұратбаев атындағы жастар 
сыйлығына үміткерлікке жазған өтінім 
хатымыз қолдау тауып, Серікбол Шай-
хов Қазалы ауданы әкімінің Алғыс 
хаты мен 120 мың теңгенің сертифи-
катына ие болды. Өзімен тағдырлас, 
екінші топ мүгедегі Данамен шаңырақ 
көтеріп, бүгінгі күні алты жасқа аяқ 
басқан, он екі мүшесі сау болып өмірге 
келген Аружан атты қыз баласын 
жұмсап, қолдары ұзарып отыр.

Қазақта «дене кемшілігі мін емес, 
сана кемшілігі мін» деген тауып 
айтылған қанатты сөз бар. Тағдыр 
талқысының теперішіне тумысынан да, 
есейе келе де тап болып, сол талайлы 
тағдырдың тақсіретіне мойынұсынбай, 
әлдекімдер сияқты ешкімге алақан 
жаймай, онсыз да оңайға түспей 
тұрған тіршілік дүниесі тозағының тас-
талқанын шығарып алға басып келе 
жатқан тағдырластарыма іштей риза да 
болып, тілеуін де тілеп жүремін. 

Әлімжан ҚИЯС,
Қазалы ауданы,
Әйтеке би кенті

Дене кемшілігі емес, 
сана кемшілігі мін

Осы бір мүмкіндігі шектеулі деген қисынсыз жапсырма атау 
менің көңіліме қонбай-ақ қойды. Неге дейсіз ғой?  Себебі, сол 

мүмкіндігі шектеулі атауын иемденген тағдырластарыммен, иә, иә, 
тағдырластарыммен, (осыдан жиырма жыл бұрын жұмыс үстінде сым 

кіріп кетіп, ағып түскен көзімнің орнына протез салдыртып мен де 
мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қатарына қосылғанмын) сол ерекше 

жандардың шектеусіз мүмкіндіктеріне куә болып жүрмін. Жанкешті 
де қайсар жандардың мүмкіндігінің шектеулі екеніне күмән келтіре 

бастадым.

Қызылорда қаласындағы Әли 
Мүсілімұлы  атындағы №101 мектеп 

лицейінің 5-сынып оқушысы Айша 
Тұрмахан асқабақтан сабын және бетке 

арналған маска дайындап шығарды. 
Бұл өнімдерді ғылыми жетекшісі 

Мөлдір Қалдыбектің көмегімен жасап, 
оны 2-7 сынып оқушалары арасында 

өткен «Зерде» республикалық зерттеу 
жобаларының облыстық кезеңінде сәтті 

қорғады. 

Ол «Асқабақтың біз білмейтін пайдалы 
қасиеттері» тақырыбындағы ғылыми жобаға 
бірнеше ай дайындалған. Бұрын-соңды көкөністің 
бұл түріне аса мән бермеген оқушысының 
қызығушылығын жаратылыстану пәнінен сабақ 
беретін мұғалімі оятқан. Айшаның жұмысы ме-
дицина және биология бағыты бойынша қала 
мектептері арасындағы оқушылардан оза шауып, 
облыстық комиссиядан сәтті шықты. Үздіктер 
қатарынан табылған оқушы асқа бақтың асқазанға 
пайдалы ас екенін айтады. 

– Расын айтсам, мен асқабақтың дәмін онша 
ұнатпаймын. Бірақ оны зерттей келе, құрамындағы 
пайдалы минералдардың көп екеніне көз 
жеткіздім. Тіпті оның дәні де пайдалы. Ұстазым 
Мөлдір Жандосқызымен бірге жобаға біршама 
уақыт әзірлендік. Сабынның үш, масканың екі 
түрін жасадық. Асқабақ маскалары бет терісінің 
сұлулығын және жастығын сақтауға көмектеседі. 
Оның құрамында дәрумендер, минералдар 
мен қышқылдар өте көп болғандықтан, теріні 
нәрлендіріп, ылғалдандырады, – дейді кішкентай 
ғалым.

Оқуда озат Айша математика және орыс тілі 
пәндерін сүйіп оқиды. Сабақтан кейін М.Қалауов 
атындағы Өнер мектебіне вокал класына барады. 
Жан-жақты өнерлі қыздың талабына нұр жаусын 
дейміз!

Асқабақ 
маскасы

Sb
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»

Аталар өсиеті
• Егер жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адам-

дарды ізде, ал жақсы адамды тапқың келсе, жақсы 
сөйлеп, адамдарға жақсылық жасап жүр.

• Жақсылықты жақсы адам ғана бағалап, 
қадірлей біледі.

• Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы мен 
мақсаты жоқ адам ғана – кедей. 

• Адамды тәрбиелейтін қаталдық емес, 
мейірімділік пен қайырымдылық.

• Адам қызғаныштан тез қартаяды, реніштен 
ауру пайда болады. 

• Ашу – дұшпан, ақыл – дос, ақылыңа ақыл қос, 
ашушаң адам жүдегіш келеді.

• Әр қиындықта жеңілдіктер, әр көз жасында 
қуаныш, әр сабырлықта абырой бар. 

• Адам басына бақтың қонғанын білмейді, 
ұшқанын ғана біледі. 

• Бақыт – жарыңыздың адалдығы, бала-шағаның 
амандығы, отбасының татулығы.

• Өзгенін қателігін сынаған адам, өзінікін 
байқамайды. 

• Ақылды адам біреудің кем-кетігін түзеп жүреді, 
ақымақ біреудікін жіпке тізіп жүреді. 

• Сараң адам алғанына, жомарт адам бергеніне 
қуанады. 

• Сөйлей беретіндер көп, мағыналы сөйлейтін 
адамдар өте аз. 

• Басқалардың бақытына қуанып жүретін адам, 
бір күні өзі де бақытқа жетеді.

• Біреулер тірі жүрсе де, жоқ сияқты, біреулер 
қайтыс болса да, өмірде бар сияқты. 

• Өмірдің жеті кереметі: көру, есту, сезу, сөйлеу, 
ойлау, қуану және сүю.

• Жаман қасиетіңді іздеген адам, жақсы 
жақтарыңды көре алмайды.

• Айтылғанша сөзге өзіңіз қожайынсыз, айтылған 
соң сізге сөз қожайын. 

• Сөз – ұлы құдірет, ұлылығы сөзбенен адамды 
татуластыруға да, жауластыруға да болады.

• Сөзді байқап сөйле, уақытты босқа өткізбе, 
мүмкіндікті жіберіп алма.

• Әйеліңмен дос бол, үйіңе береке кіреді, аза-
матпен дос бол, қадіріңді біледі, білімдімен дос бол, 
сасқанда ақыл береді. 

• Адамның көңіліне қарап сөйлеу – 
адамгершіліктің белгісі.

• «Кешірімді» екен деп адамдарды ренжіте беру-
ге болмайды.

• Ұйықтар алдында бәрін кешіріп, таза жүрекпен 
ұйықтаңыз.

Айбол БИТУҒАНОВ, 
зейнеткер ұстаз

АҚЫЛДЫҢ КЕНІ

Сыр өнерінің қараша-
ңырағына айналған облыс-
тық филармония түрлі кон-
церттер мен конкурстарда 
қазақ өнерін паш етіп жүрген 
талантты өнерпаздарымен 
мақ танады. Сол дарын иесі-
нің бірі – қазақтың қара 
домбырасы мен қасиетті күй 
өнерін құрметтеген Айбек 
Жүсіпов. Кішкентайынан қа-
сиетті домбыраның қадірін 
ұғы нып, өнегелі әкенің тә-
лімді тәрбиесін, өнер жо-
лында өресі биік ұстаз-
дардың алдын көрген ол 
бірнеше мәрте халықаралық, 
республикалық және аймақ-
тық конкурстардың жеңім-
пазы атанған.

Жастайынан тұла бойды 
түршіктіріп, аса зор сезіммен 
тыңдарманның алпыс екі та-
мырын идіретін төл аспапта 
ойнауды үйренген. Күйге 
деген құштарлығы арманын 
арқалатып Қазанғап атын-
дағы музыкалық кол леджге 
алып келді. Мұнда талай өнер 
адамын дайындаған Махам-
бет Мәмбетназаровтан білім 
алды. Колледжді тәмамдаған 
соң Қазақ Ұлттық өнер ака-
демиясына қабылданып, 
күйші, профессор, компо-
зитор Орынбай Дүйсеннің 
шәкірті атанған. Қазір  
облыстық филармонияның 
«Ақмешіт» фольклорлық 
ансамблінде домбырашы бо-
лып қызмет атқарады. Айту-
ынша өнерге деген таланты 
әкесінен дарыған. Ол кісі 
де күйшілік өнерді жанына 
серік еткен әрі ұстаз болып, 
шәкірт тәрбиелеген.

– Әкем 6-сыныпқа өтке-
німде өзі жұмыс істейтін 
Қорқыт ата атындағы Өнер 
мектебіне оқуға берді. 
Үш жыл сонда  білім   ал-
дым.  Одан соң 2004 жылы 
музыкалық колледж, 2012 
жылы Өнер ака демия сы-
ның түлегі атандым. Қазір 
фольклорлық ансамбль құ-
рамында халықтың ықы ла-
сына бө ленуім әкемнің қол-
дауының арқасында жүзеге 
асты, – дейді ол.

Күй – жан дүниенің 
зар-мұңын, тіршіліктің сан 
қырын жеткізеді. Ал күйші 
әсем үннің тыңдарманға 
ой салуына ықпал етеді. 
Кейіпкеріміздің домбыра 
тартқанды өзіндік мәнері 
бар. Оның саусақтары дом-
быра мойнында билейді де-
сек, артық айтпаған болар 
едік. Ата-бабадан қалған 
қасиетті аспаптың күмбірін 
тыңдаушы құлаққа байыпты 
жеткізуінің өзі туған жердің 
топырағынан нәр алған та-
лантын тағы бір айқындайды.

– Қазір жастардың дом-
быраны үйренуге деген 
ынтасы молая түскенін 
байқауға болады. Бұл деге-
німіз оның құндылығы 
бұрын ғыдан да артқанын 
білдіреді. Әл бетте, бұл – 
қуантарлық жайт. Үйренуге 

ниет білдіруші жастардың 
саны көбейіп қана қоймай, 
оқытушылардың кә сіби 
дең гейі де артуда. Қадыр  
Мырза-Әлі айт қандай: «На-
ғыз қазақ – қазақ емес, 
нағыз қазақ – домбыра» де-
ген рас. Қанша ғасыр өтсе 
де, бұл аспап өзінің бірегей 
құндылығын ешқашан жой-
майды, – дейді ол.

Қазақтың төл аспабы са-
налатын домбыраның сан 
түрі бар. Пішіні өз герсе 
де, үні өзгермейтін тарихы 
бай, көненің көзі санала-
тын аспаптың әрбір қазақ 
үшін орны ерекше. Айбекте 
қасиетті қара домбыраны 
бір сәтке де жанынан таста-
майтынын айтады. Бүгінде 
ол филармония ұжымымен 
бірге сахнада өнер көрсетіп 
жүр. Гастрольдік сапар-
мен шетелге шығып, 
домбыраның үнімен әлем 
жұртшылығын таңғалдырып 
келеді. 

– Бала кезден Нұрғиса 
Тілендиев, Қаршыға Ах-
медияров сынды күйші-
композиторларды көріп, ту-
ындыларын тыңдап өс тім. 
Қазір Қазанғап, Жал дыбай, 
Әлшекей, Құр манғазы, 
Дина т.б күй шілердің шы-
ғар маларын орын дап жүр -
мін. Сол ар қылы ха лық-
тың алғысына бөленіп, 
көрерменнің көз айымына 
айналдым. Мұның барлығы 
– қасиетті қара дом быраның 
арқасы. Өмірлік ұс танымым 
– халықтың төл өнерін еш 
өзгеріссіз халыққа жеткізу, – 
дейді ол.

Қазір ол №267 мек-
теп жанынан ашылған 
көркемдік-эстетикалық ба-
лалар  орта лығында дәріс 
береді. Өзі секілді домбыра-
ны жетік меңгергісі келетін 
жастарға көмектесіп, өнер 
жолына қадам басуға ықпал 
етеді. Бүгінде шәкірттері 
түрлі байқауларға қатысып, 
жүлделі орындарға ие болып 
жүр.

Домбыраның өкініш пен 
мұңды, қуаныш пен сағы-
нышты баяндайтын ерек-
ше үні бар. Әсерлі үнді 
естір құлаққа жеткізе білу 
екінің бірінің қолынан келе 
бермейді. Ойы жүйрік, сана-
сы сергек Айбектің қанында 
бар күй өнерін дәріптеп келе 
жатқанының өзі әке жолын 
жалғастыру, қасиетті ата-
баба рухын келер ұрпаққа 
жеткізу десек жөн болар.

Қазақтың атын әлемге 
асқақтатып, халық өнерін 
келешек ұрапаққа наси-
хаттау – кейіпкеріміз үшін 
өте маңызды. Он саусағы 
домбыра құлағында жүгіре 
жөнелгенде, арманының 
ие сінен алыстамағанын 
бай қауға болады. Алдағы 
уақытта асқақ армандары 
орындалып, төл өнердің 
биік шыңынан көрінуіне 
тілектеспіз.

Қос ішектен 
төгілген сырлы 
сарын

Қазақтың 
ғұмырына нәр беріп, 

алдынан жарқыраған 
ай, шуағын шашқан 

күндей болған, жауға 
шапса семсеріне күш 

берген құдіретті күй 
өнерінің орны бөлек. 

Күйді де, күйшіні де 
өмірге алып келген, 

оған ұзақ ғұмыр, 
мәңгілік мансап, биік 

тұғыр берген – халық. 
Сондықтан болар күй 

халықпен бірге жа-
сап, ғасырды ғасырға 

жалғап келеді.

Sb

ӨНЕРДІҢ ӨЗ ӨКІЛІ


