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Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»

КОМИССИЯ 
ЖҰМЫСЫ 
ЖАЛҒАСУДА

Қаңтар айының 
алғашқы аптасында 

ауа райының 
қолайсыздығынан 

қаланың және 
аудандардағы елді 
мекендердің кейбір 

аумағында жарық өшті.
Облыс әкімі 

Нұрлыбек Нәлібаев 
өткізген шұғыл 
жиыннан кейін 

құрылған арнайы 
комиссия өз жұмысын 

бастаған еді. 
Комиссия мүшелері 

қала аумағындағы 
бірнеше нысандарға 

барып, қосалқы 
станциялардың 

жағдайына бақылау 
жасады.

Облыс әкімінің орынба-
сары Мархабат Жайымбетов, 
қала әкімі Асылбек Шәменов, 
облыстық энергетика және тұр
ғын үйкоммуналдық шаруа
шылығы басқармасының бас-
шысы Руслан Нұрмағанбетов 
және Қызылорда электр тарату 
компаниясының басшысы Ба-
тыржан Қаракөзов 20ға жуық 
қосалқы станцияны аралап 
көріп, әрбіріне талдау жүргізіп 
шықты.

Комиссияның негізгі мақ
саты – аймақтағы кезек күт
тірмейтін учаскелерді анықтап, 
жөндеу жұмыстарын дер кезінде 
ретке келтіру.

Қызылорда облысы бойын-
ша «КРЭК» АҚ теңгерімінде 10 
мың шақырымнан астам электр 
желілері мен 1800ге жуық 
қосалқы трансформаторлық 
станциялар бар. Бүгінгі таңда 
осы электр қондырғыларының 
70 пайызының тозығы жет-
кен. Алдын ала есептемелер 
бойынша электр жүйелерінің 
тозу деңгейін 70 пайыздан 30 
пайызға төмендету үшін 153 
млрд теңге қаржы қажет. Бұл 
мәселе облыс әкімі тарапынан 
Үкімет басшысының назарына 
жеткізіліп, қолдау табылды.

Бүгінгі таңда комиссия ең 
бірінші қажеттіліктегі қосалқы 
станцияларды жөндеуге  қар жы 
бөлу үшін бюджеттік комис
сияға ұсыныстар енгізу жұ
мыстарымен айналысуда. Са ла 
мамандары әрбір қосалқы стан
циялардың жағдайын саралап, 
ақау актілерін әзірлеуге кірісті.

Комиссия жұмысы келер 
аптаға дейін жалғасады. Нә
тижесімен облыстық және рес
публикалық бюджеттен қар
жыландыруға ұсынылады.

Айта кетейік, өңірде «Ауыл 
– ел бесігі» бағдарламасы ая-
сында құны 3,4 млрд теңге бо-
латын Жаңақорған кентіндегі 
электр желілерін жаңғырту жо-
басын бастауға биыл 900 млн 
теңге бөлінді. Барлығы 300 
шақырым электр желілерінің 70 
шақырымы ауысып, 23 қосалқы 
станциялар орнатылды.

– Мен қазір бес айлық 
баламмен үйде отырмын. Екі үлкенім 
Абылай хан атындағы №140 қазақ 
орта мектебінде оқиды. Бала күтіміне 
дейін облыстық  жедел жәрдем 
стансасында фельдшер болып 
жұмыс істедім. Біздің жұмыстың 
жауапкершілігін қандай екенін 
білесіздер. Кешке дейін кезекшілікте 
жүреміз. Балаларымызға қарауға, 
оларға уақытылы ыстық тамағын 

дайындап беруге мүмкіндігіміз 
болмайтын. Таң азаннан қара кешке 
дейін жұмыста жүретін аналар 
үшін қуанып отырмын. Енді өсіп 
келетін жас ағза үшін дәруменге 
толы тағамдар жеу маңызды. Ал 
оны кей атаана тауып берер, 
енді бірінің жағдайы көтермейді. 
Жағдайы барлардың өзі жұмыстан 
шығатын мүмкіндігі болмайды. 
Үйі мектептен алыс тұратындар 
бар. Олар жол-пұлға қосып күн
делікті мектептің асханасынан 
сатып алатын тағы қосымша ақша 
салып береді. Оқушылардың ара
сында қалтасындағы тиынын 
дүкен дегі пайдасыз чипсы мен 
колаға жұмсайтындары бар. Енді 
балаларымызға артық ақша бер
мейміз. Бұл қаржылық жағынан аз да 
болса көмек, – дейді ол.

Осы уақытқа дейін мектептерде 
әлеуметтік жағынан осал отба
сылардың балалары ыстық тамақпен 
қамтылса, бұдан былай бастауыш 
сыныптың барлық оқушыларына 
тегін тамақ беріледі. Жалпы облыс 
бойынша 295 мектеп  болса, оның  
6ы – мектепинтернат. Орта мек
тептердің 95%да асханамен қоса 
буфеттер  жұмыс жасайды, 4 
мектепте буфеттік тамақтану ұйым
дастырылған. Жеке ле ген са наттағы 
балаларды тегін тамақ тан дыру 
бойынша 2022 жылы 33 061 бала 
қамтылған. Облыстық бюджеттен 

жалпыға міндетті оқу қорынан тегін 
ыстық тамақпен қамтуға 2,5 млрд 
теңге бөлінді. 

Бүгінде облыс бойынша 14 
сынып аралығында 70863  бала білім 
алады. Оның ішінде қолдауды қажет 
ететін отбасыдан 14962 бала тегін 
ыстық тамақпен қамтылып келсе, 
биылғы жылдың 9 қаңтарынан 
бастап 14 сыныпта білім алатын 
(55901 бала) қалған оқушылар да 

тегін ыстық тамақпен қамтылуда. 
Бұл мақсатта бөлінген қаржы 5,1 
млрд теңгені құрайды.  

Облыстық білім басқармасының 
мәліметінше, білім беру ұйым
дарында ас мәзір нормалары 
«Әлеуметтік көмек көрсетілетін 
азаматтарға әлеуметтік көмектің 
мөлшерін, көздерін, түрлерін және 
оны беру қағидаларын бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 12 наурыздағы №320 
Қаулысын басшылыққа алып 
жа сақталған. Білім беру асха
наларында тағам рационы Қазақ 
та ғамтану академиясының Ұлт
тық салауатты тағамтану орталығы 
ұсынған «Мектеп оқушы  лары ның 
тағам рационы бойынша бірың
ғай стандарттар» әдіс темелік ұсы
нымдарына сәйкес перс пективалық 
маусымдық (жазкүз, қыскөктем) 
төрт  апталық мәзір жасалып, құнар
лы тағамдар дайындалып берілуде.

Мәзірді әзірлеу кезінде білім 
алушылар мен тәрбиеленушілердің 
жас санаты ескеріліп, витаминдік
минералдық кешенмен байытылған 
тамақ өнімдері көзделген. Бір мезгіл 
тамақтану құны орташа есеппен 557 
теңгені құрайды. Осыған сәйкес 14 
сыныпта білім алатын 70863 оқушы, 
511 сыныпта қолдауды қажет ететін 
17382 бала, барлығы 88245 бала 
тегін тамақпен қамтылуда. Оған 7,6 
млрд теңге қаржы бөлінген.

EKIN PATROL-ді 
ЕСКЕРІП,  
VUEWO-ны 
БІЛІП ЖҮР

Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету − өзекті 
мәселе. Көлік оқиғаларының алдын алу 

мақсатында Ішкі істер министрінің тапсырмасына 
сәйкес облыс әкімдігінің қолдауымен полиция 
департаментіне  10 Ekin Patrol G2 автокешені 

және 21 жылжымалы аппараттық-бағдарламалық 
Vuewo  бейнетіркеу кешені алынды.

Елімізде полициядағы бейнебақылау жүйелеріне ерек-
ше назар аударылуда. Жаңа технологиялар ІІМнің барлық 
дерлік бөлімшелерінде енгізілген. Ішкі істер министрі 
Марат Ахметжанов бұған дейін Ақмола облысына сапа-
ры кезінде аз уақыт ішінде өзінің тиімділігін көрсеткен 
жылжымалы аппараттықбағдарламалық кешеннің 
мүмкіндіктерін тексеріп көрді. Жалпы ел бойынша әртүрлі 
маркалы аппараттықбағдарламалық кешен жұмыс істейді.

Өткен жылы облыс аумағында 473 жолкөлік оқиғасы 
орын алды. Ал онда 146 адам қаза тауып, 548 адам 
жарақаттанды. Бұл өңіріміздегі  көлік жүргізу мәдениеті 
әлі де төмен екенін білдіреді дейді мамандар. 

БАСТАУЫШТАҒЫ 
БАРЛЫҚ БАЛА 
ыстық тамақпен 
қамтылды

Кешеден бастап облыстағы барлық мектептің 
бастауыш сынып оқушылары ыстық тамақпен 
қамтылуда. Мұндай жақсы жаңалықты естіген 

қала тұрғыны, көпбалалы ана Лаура Тасқараева 
бастауыш сыныпта оқитын балалары үшін 

қуанышты екенін айтады.

Желтоқсан айында өткен «Жасампаз 
шақ – жастық шақ» атты облыстық  жастар 
форумында облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
аймақта атқарылған игілікті шаралардың 
барлығында өңір жастарының өзіндік 
үлесі барын айтқан болатын. Аймақ бас-
шысы осыған дейін жинақталған ойпікір, 
ұсыныстарды саралап, сала жетекшілері 
мен қала, аудан әкімдеріне арнайы тапсыр-
малар берді.

Форумда жастардың өз қабілетін 
толық жүзеге асыруы үшін әлеуметтік
экономикалық тең мүмкіндіктерді 
қамтамасыз ету мақсатында аймақ басшы-
сы көтерген он нақты бастаманың бірі – об-
лыс жастарына жеңілдетілген ипотекалық 
несие беру бағдарламасы.

– Жас отбасылардың баспаналы бо-
лып, қоғамда әлеуметтенуі – мемлекеттің 
басым бағыттарының бірі. Сондықтан 
облыс әкімінің орынбасары Мархабат 
Жайымбетұлы мен Қызылорда қаласының 
әкімі Асылбек Өмірбекұлына тиісті 
салалық басқармалармен бірлесіп, «Сыр елі 
жастары» облыс жастарына жеңілдетілген 
ипотекалық несие беру бағдарламасын 

қабылдау бойынша бір ай мерзімде нақты 
ұсыныстар енгізуді тапсырамын, – деген 
еді Н.Нәлібаев.

Ал өткен аптада аймақ басшысының 
осы тапсырмасы аясында облыстық 
мәслихаттың әлеуметтік және мәдени 
мәселелер жөніндегі тұрақты комиссия-
сында «Сыр елі жастары» жеңілдетілген 
ипотекалық несие беру бағдарламасының 
алдын ала талқылауы өтті. Облыстық 
мәслихат депутаты Гүлнара Есқалиеваның 
төрағалығымен өткен комиссия отыры-
сында жастарға арналған бағдарламаның 
ережесі мен талаптары таныстырылды.

Әзірге белгілі болғандай, бағдарламаға 
1835 жас аралығындағы облыс жаста-
ры қатыса алады. Жеңілдетілген несие 
19 жылға 5% үстемемен «Отбасы банк» 
арқылы беріледі, қатысушының банкте 
үйдің бағасының 10% құрайтын салымы 
болса болғаны.

Бағдарламаға білім, денсаулық сақтау, 
спорт, мәдениет, журналистика саласының 
мамандары, мемлекеттік және азаматтық 
қызметшілер, ғылыми қызметкерлер, 
ұлттық холдингтердің жергілікті фи

лиал дарының, екінші деңгейлі банк қыз
меткерлері, құры лыс, қоғамдық тамақтану 
және басқа да қызмет көрсету саласының 
қыз меткерлері мен әлеуметтік қыз
меткерлер қатыса алады. Жолдама беру 
балдық жүйемен жүзеге асырылады.

Мұнда бағдарламаға қатысу үдері
сінде адами фактор болмайды. Жолда-
ма беру және қатысушыларды баға лау 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемле
кеттік корпорациясы электрондық 
жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Биыл 
бағдарлама аясында 100ден астам жасты 
қамту жоспарланған.

Өңірімізде тұрғын үй кезегінде 
тұрған 7,5 мыңға жуық жастар бар екенін 
ескерсек, алдағы уақытта бағдарлама 
арқылы берілетін үйлер жас отбасыларға 
айтарлықтай қолдау болмақ. Айта 
кетерлігі, бағдарлама әлі бекітілген жоқ. 
Мәслихаттың алдын ала талқылауы кезінде 
айтылған ұсыныстар ескеріліп, бағдарлама 
жобасы бірлескен отырыста қаралып, 
келесі облыстық мәслихат сессиясына 
шыға рылатын болады.

«СБ» ақпарат

«СЫР ЕЛІ 
ЖАСТАРЫ»: 
ЖАҢА 
ИПОТЕКАЛЫҚ 
БАҒДАРЛАМАҒА 
КІМДЕР ҚАТЫСА 
АЛАДЫ?

Жастарды қолдау – мемлекеттік саясаттың 
маңызды бір тармағы. Аймағымызда жастар үшін 

атқарылып жатқан ірі жобалар мен бағдарламалар 
– жарқын болашағымыз үшін жасалып жатқан 

игілік. Жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету, 
жас отбасыларға қолдау көрсету, жұмыспен қамту, 

сапалы білім мәселесі жыл сайын мемлекет 
назарынан тыс қалған емес.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ТАПСЫРМАСЫ

Кеше аймақ басшысының төр
ағалығымен өткен жиында облыс 
бюджетінің игерілуі және 2023 
жылы республикалық бюд  жет 
есебінен жобалардың қар   жы
ландырылу барысы мен мемле
кеттік сатып алу заңына өз  герістер 
енгізу мәселелері қаралды.

Облыстық экономика және 
қаржы басқармасының басшы-
сы Нұрғали Қордабай бюджет 
игеру бағыты бойынша талдау 
қорытындысын баяндады деп 
хабарлайды облыс әкімінің 
баспасөз қызметі.

Жиында Нұрлыбек Нәлібаев 
өткен жыл қорытындысымен 
облыс бюджеті қаражатының 
игерілуі 99,5%ды құрап, Қы
зылорда өңірі республика кө
лемінде қаржы игеру бойынша 
3орында екенін атап өтті. Бұл 
жақсы нәтиже болғанымен, өт
кен жылы кейбір бағытта қар
жының игерілмей қалуы са-
лалар жұмысына кері әсерін 
ти гізетінін ескертті. Мәселен, 
2022 жылдың қорытындысымен 
Қар мақшы ауданы мен Қы зыл
орда қаласында бюджет қар
жысы толыққанды игеріл меген.

«Бюджет қаражатын алу 
үлкен еңбекпен келеді. Мен 
үнемі барлық басқарма басшы-

ларына, аудан, қала әкімдеріне 
бюджет қаржыларының тиімді 
әрі мақсатты жоспарлануы-
на және уақытылы игерілуіне 
қатаң талап болатынын ес
кертіп келемін. Бюджеттің әр 
тиыны сұраулы. Әрбір жоба
ның мерзіміне қарай, мерді
герлермен уақытылы жұмыс 
жасалуы керек. Мәселен, жаңа 
мектептердің құрылысын аяқтау 
жыл соңында деп белгіленеді, 
бірақ оқу жылы қыркүйекте бас
талады. Жоспарлау дұрыс емес. 
Бюджет қаржысын бағыттау 
барысында да жобалардың 
мерзімі ескерілмейді, салда-
рынан қаржы игерілмейді. 
Сондықтан қала, аудан әкімдері 
қаражатты халыққа ең қажетті 
деген мәселелерге бағыттау ке-
рек, – деді облыс әкімі.

Аймақ басшысы Қармақшы 
ауданының әкімі Әділбек 
Ерсұлтанов пен Қызылорда 
қала  сының әкімі Асылбек 
Шә меновке ескерту жасап, 
қала, аудан әкімдеріне барлық 
қара  жат толық, сапалы және 
уақытылы игерілу мақсатында 
заңға сәйкес тауар жеткізушілер 
және мердігерлермен тиісті 
жұмыстар жүргізуді тапсырды.

Н.НӘЛІБАЕВ облыс әкімі:

«БЮДЖЕТТІҢ ӘРБІР 
ТИЫНЫ УАҚЫТЫЛЫ 
ӘРІ САПАЛЫ 
ИГЕРІЛУІ КЕРЕК»

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев осы кезге дейін 
қала, аудан әкімдері мен басқарма басшыларына 

бюджет қаражатын уақытылы игеру және инвестиция 
тарту арқылы жаңа жобаларды жүзеге асыру негізгі 

басымдық екенін алға тартып, 
нақты тапсырмалар берді.

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

ҚОЛДАУ ТАЛАП пен ТӘРТІП



1-бет 
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Аймақ2

1-бет 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫНЫҢ 
ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР 

НҰРЫМБЕТОВ ЖОРАБЕК 
ИБРАГИМҰЛЫНЫҢ САЙЛАУАЛДЫ 

БАҒДАРЛАМАСЫ

Құрметті сайлаушылар!

Туған жерімнің перзенті ретінде 
Алаштың анасы атанған Сыр 
елінің атынан Қазақстан Респуб
ликасы Парламенті Сенатының 
депутаттығына өз кандидатурамды 
ұсынуды жөн көрдім.

Осы кезге дейін Су шаруа
шылығында жинаған тәжірибемді, 
күшжігерімді, білімімді, туған 
жерімнің өсіпөркендеуіне жұмсау 
парызым деп білемін. Мемлекет бас
шысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
халқымызға жолдаған Жолдаула
ры мен Сайлауалды бағдарламасын 
іске асыру әрбіріміздің борышы
мыз деп санаймын. Әділетті мем
лекет, Әділетті қоғам, Әділетті 
экономика құру мақсатында Мем
лекет басшысының саяси реформа
ларын жүзеге асыру негізгі бағыт 
бағдарламамыз болады. Әсіресе 
мықты Президент, ықпалды Парла
мент, халықтың сөзіне құлақ асатын 
Үкімет жасақтау – бүгінгі күннің 
талабы. Мен ел жаңалықтарына сер
гек қарайтын азамат ретінде Қасым
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жүр
гізіп отырған саясатын толықтай 
қолдап, Сыр елінің көкейтесті мәсе
лелерін шешуге төмендегідей сайлау
алды бағдарламамды ұсынамын:

1. Қызылорда облысындағы жер 
асты байлықтарының қорын іздестіру 
жұмыстарына көңіл бөлу;

2. Сыр елі үшін ауыл шаруа
шылығы экономиканың негізгі көзі 
болып табылады. Сондықтан ауыл 
шаруашылығын әртараптандыру, 
агроөнеркәсіптік өнімдерінің бәсе
кеге қабілеттілігін арттыру;

3. Ауылдық жерлердегі орта және 
шағын бизнес субъектілерін несие
лендіруге көңіл бөлу және мемлекет 
тарапынан берілетін жеңілдіктерді 
ұлғайтуға ықпал ету;

4. Мал шаруашылығын дамы
ту мақсатында жайылымдар мен 
шабындық жерлерді жерасты суымен 
суландыру мәселесін шешуге ықпал 
ету;

5. Үкіметтен және әкімдермен 
бірге аз қамтылған, көпбалалы 
отбасы ларына, мүмкіндігі шектеулі 
жандарға көмек көрсетуге бағыт
талған қолдау шараларын күшейту;

6. Арал өңірі экологиялық апат 
аймағына жататындықтан, қоршаған 
ортаны қорғау – өзекті мәселелердің 
бірі. Осы бағытта «Сырдария өзенінің 

арнасын реттеу және Солтүстік Арал 
теңізін сақтау» жобасының екінші 
кезеңінің жүзеге асырылуына, 
«Қамыстыбас», «Ақшатау» көлдер 
жүйесін үнемі сумен қамтамасыз ету 
мақсатында «Аманөткел2» су тос
пасын салу жұмысын іске асыруға, 
Кіші Арал теңізіне бөлінетін судың 
бөлек лимитін алу мақсатында 
мемле кетаралық келісімшартқа 
қол жеткізуге, ТайпакөлҚандырал, 
НансайКөксу, ЖаңадарияҚуаң
дария көлдер жүйесін қалпына кел
тіруге, «Қараөзек» көлдер жүйесіне 
су қоймасын салуға, «Күміскеткен» 
арнасын су қоймасы ретінде пайда
лануға ұйытқы болу;

7. Аймақтағы республикалық 
меншіктегі су жүйелерімен, қашырт
қылар және су тоспаларын қайта 
қалпына келтіру жұмыстарына 
респуб ликалық бюджеттен қаржы 
көзін тартуға жұмыс жасау;

8. «Батыс ЕуропаБатыс Қытай» 
автодәлізіне Қызылорда қаласынан 
Ақтөбе қаласына дейінгі аралықтағы 
жолды I категорияға өткізуге жұмыс 
жасау;

9. Елді мекендердің инфрақұры
лымдарын дамытуға (газдандыру, 
жарық, ауызсу, аяқсу) ықпал ету;

10. Облыстың қажеттілігі 
бойын ша азықтүлік және тұрмыстық 
заттарды өндіретін шағын цехтар мен 
заводтар салынуына ықпал тигізу;

11. Егін шаруашылығына, су 
шаруашылығына шетелдерден жаңа 
технологияларды, әсіресе суды 
үнемді пайдаланатын су тамшылату, 
су бүрку, цифрландыру техникала
рын енгізуге ықпал ету; 

12. Балық шаруашылығын 
дамытуға ұйытқы болу;

13. Жайлы мектеп, жайлы 
баспана және денсаулық саласы 
нысан дарының елді мекендерде бой 
көтеруіне жұмыс жасау;

14. «ҚызылордаЖезқазған» 
авто  жолының құрылысын сапа
лы және уақытылы халық игілігіне 
пайда лануға берілуіне ықпал жасау;

15. Жастардың бұқаралық 
спорт  пен айналысуына, құқық бұзу
шылықтың алдын алу шараларын 
жүзеге асыру жұмыстарының ұйым
дастырылуына ықпал ету;

16. Денсаулық сақтау сала сын дағы 
халыққа тегін дәрігерлік қызметтің 
неғұрлым көбеюіне, ана мен баланың 
өлімін болдырмауға, денсаулығын 
қорғап сақтауға ықпал ету.

Тапсырыс беруші – Қызылорда облысынан Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
депутаттығына кандидат Ж.Нұрымбетов. Қаржысы республикалық бюджет есебінен төленді.

ӨМІРДЕРЕК
Нұрымбетов Жорабек Ибрагим

ұлы 1957 жылы 10 мамырда 
Қызылорда облысы, Жаңақорған 
ауданында  дүниеге келген. Ұлты 
қазақ, білімі жоғары.

«Жұлдыз» кеңшарында 1964
1974 жылдары №52 орта мектепті 
үздік бағамен бітіріп шыққан.

Еңбек жолын жоғарыдағы кең
шарда жұмысшы болып бастаған. 

19751980 жылдары Алматы 
қаласындағы В.И.Ленин атындағы 
қазақ политехникалық институ
тын «Жерасты суының инженері» 
мамандығы бойынша бітірген. 

19801984 жылдары Қызылорда 
облысының Мелиорация және  су 
шаруашылығы басқармасында ин
женер, аға инженер болып қызмет 
атқарған. 

19841987 жылдары облыстық 
ауыл шаруашылығын ауызсумен 
қамтамасыз ету басқармасының 
Қызылорда жөндеу басқармасында 
бас инженер.

19871990 жылдар аралығында 
облыстық ауыл шаруашылығын 
ауыз сумен қамтамасыз ету бас
қармасы басшысының өндіріс жө
ніндегі орынбасары.

19901996 жылдары аталған бас
қар маның бас инженері қызметін 
атқарған.

19961997 жылдары Сырдария 
ауданы су шаруашылығы бас қар
масының басшысы.

19972001 жылдары Қызылорда 
Су шаруашылығы басқармасының 
бастығы. 

20012010 жылдар аралығында  
«Қызылордасушаруашылығы» ЕКМ 
кәсіпорнының директоры. 

20102011 жылдары  «Қызылорда
сушар» филиалының директоры. 

2011 жылдан бері «Қазсушар» 
ШЖҚ РМК Қызылорда филиалының 
«Қызылордасушар» мекемесінің 

бас шысы болып қызмет атқарып 
келеді. 

20072011 жылдары №18 «Нау
рыз» сайлау округінен IV шақы
рылған Қызылорда қалалық 
мәслихатының депутаты.

2012 жылы №6 «Мұнайшы» сай
лау округінен V шақырылған   Қы
зылорда қалалық мәслихатының де
путаты. 

2016 жылы №23 «Тасбөгет» 
сайлау округінен VI шақырылған 
облыстық мәслихат депутаты.

2021 жылы қаңтар айынан бастап 
«Аманат» партиясынан сайланған 
қалалық мәслихаттың депутаты.

Еңбек жолында «Ерен Еңбегі 
үшін» медалімен, «Қазақстанның 
Ең үздік гидротехнигі», «Nur Otan» 
партиясының «Белсенді қызметі 
үшін» төсбелгілерімен және 
Қазақстан Республикасы Қызылорда 
облысы Жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзінөзі басқарудың 
дамуы мен қалыптасуына қосқан 
елеулі үлесі үшін «Қазақстан мәсли
хаттарының Құрметті депутаты» 
атағы берілді. Қызылорда қаласының 
Құрметті азаматы. 

Отбасылы, 3 бала, 5 немере 
тәрбиелеп отыр.

«Қызылорда облысы бойынша 2023 жылғы І тоқсанға кедейлік шегінің мөлшері 28 831 теңгені құрайды».

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ 
БАСҚАРМАСЫ БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖӘНЕ 

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӨКІЛДЕРІН ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУДЫҢ 2023 
ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН КЕСТЕСІ

Аты-жөні, тегі Лауазымы Қабылдау күндері Қабылдау уақыты
Қордабай Нұрғали 

Рахымшаұлы
Басқарма басшысы Апта сайын 

сәрсенбі күні
16:00ден

18:00ге дейін
Жақыпбаева Әлия 

Нәдірәліқызы
Басқарма басшысының 

орынбасары
Апта сайын 

сейсенбі күні
16:00ден

18:00ге дейін
Құдайбергенов Ринат 

Мәжитұлы
Басқарма басшысының 

орынбасары
Апта сайын 

бейсенбі күні
16:00ден

18:00ге дейін
Аббасова Фарида 

Әубәкірқызы
Басқарма басшысының 

орынбасары
Апта сайын жұма 

күні
11:00ден

13:00ге дейін

Азаматтарды қабылдауға алдын ала жазылу Қызылорда облысы әкімдігінің ғимаратында 
мына мекенжай бойынша жүргізіледі: Қызылорда қаласы Бейбарыс сұлтан көшесі №1. 

Анықтама телефоны: 40-11-91 (54-32, 53-75)

− Жаңа әдістәсілдерді қол дану жал
пы полиция жұ мысындағы жедел міндет
терді шешуде тиімді көмек көрсетеді. 
Қазақстандық полицияның жұ мысына 
енгізіліп жат қан жаңашылдықтар 
халық тың тыныштығы мен қоғам 
қауіпсіздігін тиісті дең гейде қамтамасыз 
етеді. Қабыл данған  шаралар жолкөлік 
оқиға ларының санын азайтуға септігін 
тигізетіні сөзсіз. Патрульдік міндеттерді 
оңтайландырудың арқасында құқық 
қорғау органдары қызметкерлерінің жұ
мысы жаңа деңгейге көтеріледі. Сондай
ақ, полиция қызметін автоматтандыруға, 
полиция жұмысын бақылауға,  де
ректерге қолжетімділікті,  бас қару
шылықты, диспетчерлеуді жақсартуға 
көмектеседі. Ал тәртіп сақшылары өз 
кезегінде халықтың мүддесіне адал 
қызмет етпек, − деді облыстық поли
ция департаментінің бас тығы, полиция 
полковнигі Мұхтар Қожабаев. 

Қалаға жеткізілген кешен дердің жай 
патрульден айыр машылығы үлкен дейді 
мамандар. Облыстық  полиция депар
таменті патрульдік полиция қызметі 
жұмысын ұйымдастыру тобының 
ерекше тапсырмалар жөніндегі аға ис
пекторы Руслан Жақсылықов бізді 
құрылғылардың жұмы сымен таныстыр
ды. 

− Ekin Patrol G2 зияткерлік 
мобильді құрылғысы жыл дамдықты 
асыруды автоматты түрде қозғалыс 
кезінде анықтайды. Оның 10 данасы 
патрульдік автокөліктерге орнатылған. 
Құрылғы төңірегін 360 градуста шо
лып, жылдамдық асыру дерегін 
анықтайды. Ақпаратты автоматты 
түрде серверге жүктейді. Жолдың 7 
жолағына дейінгі аймақта бір уақытта 
өткен  100 автокөліктің мемлекеттік 
белгісін автоматты түрде күндізтүні 
тіркейді. Жылдамдықты асырумен 
бірге жалған мемлекеттік белгілерді, 
жолда аялдау ережесін бұзу дерегін, 
көліктің техникалық байқаудан өткенін, 
сақтандыру шарты жасалғанын және 

іздеу дегі автокөліктерді анық тайды. 
Айыппұл төлеу қажеттігі туралы 
нұсқама көлік иесінің мекенжайы
на жолданады. Бұдан бөлек,  Vuewo 
бейне тіркеу кешені  алынған дерек терді 
мұрағаттайды. Қауіп сіз дік белдігін 
тақпаған, ұялы телефонмен сөйлескен, 
күн дізгі жарық шамдарын жақ паған 
және қоғамдық қауіп сіздік саласындағы 
құқық бұзу шылықтарды анықтап, әкім
шілік хаттама рәсімделеді. Зият керлік 
құрылғы қала мен республикалық 
жолдарда қолданысқа беріледі. Алма
ты қаласынан арнайы мамандар келіп,  
құрылғымен қалай жұмыс істеу жөнінде 
дәріс өткізеді деп күтілуде. Қазір 
тесттік режимде жұмыс атқаруда, – 
дейді Руслан Ғабитұлы. 

АҚШта полиция патрульдік 
көліктері Ekin Patrol G2 деп аталатын 
бетті тану жүйесімен жабдықталған. 
Ол алыстан адамның жүзін тани алады. 
Мысалы, жаяу жүргінші жолымен өтіп 
бара жатқан жолаушыны Ekin Patrol 
G2 жүйесі оның бетін дерекқордағы 
қылмыскерлермен бірнеше секунд 
ішінде салыстырады. Ал НьюЙорк 
штатында полиция қызметкерлері үшін 
жаңа анализатор құрылғысы бар. Ол 
жол апаты кезінде телефонның қалай 
қолданылғанын көрсетеді. Егер бір се
кунд бұрын SMS хабарлама жіберсе 
немесе алса полиция бірден біледі. Мы
салы, Нидерландыда жасанды интел
лект архивтердегі шешілмеген істерді 
талдауға көмектеседі. Ал неміс Бавари
ясында күдіктінің ДНҚсы негізінде фо
торобот жасауға рұқсат етілген. Есесіне 
ереже бұзушылар саны азайған. 

Ал біздің патрульдік полиция 
көліктеріне орнатылған аппараттарға 
жүргізушілер «Снеговик», «Тасбақа» 
деп ат қойып алыпты. «Көшеде жол 
белгілеріне емес, патрульдік полиция 
көліктерінің төбесіне қарап жүретін 
болдық. Жаңа технологияны енгізген 
дұрыс. Алайда айыппұл салмас бұрын, 
құралдарды жүргізушілерге кеңінен та
ныстыру қажет дейді жүргізушілер.

EKIN PATROL-ді 
ЕСКЕРІП, 
VUEWO-ны 
БІЛІП ЖҮР

Өңірдің әлеуметтікэконо ми
ка  лық дамуына талдау жүргізу, 
салалық және кешенді даму бағ
дар ламаларының жобаларын 
әзір леу, инвестиция тарту, сон
дайақ басым инвестициялық жо
баларды іске асыру мақсатында 
«Байқоңыр» әлеуметтіккәсіп
кер  лік корпорациясының жанын
да «Қызылорда облысының даму 
орталығын» құру шешімі қа
былданды. 

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев жаңа орталықтың бас
шысы лауазымына тағайындалған 
Талғат Матаевты таныстырды.

– Талғат Мұстафаұлы – жер
гілікті және орталық атқарушы ор
гандарда лауазымды қызметтерді 
атқа рып, мол тәжірибе жинақтаған 
білікті маман. Алдағы уақытта 
облысымыздың әлеуметтікэконо
микалық дамуына, салалық және 
кешенді даму бағдарламаларының 
жобаларын әзірлеуде, инве
стиция тарту, сондайақ басым 
инвестициялық жобаларды іске 
асыру мақсатында қызмет жасай
ды деп сенеміз.

Бұл ретте қала, аудан әкімдеріне 
және барлық басқарма басшылары 
мен ведомстволық мекемелер
ге Даму орталығымен атқаратын 
жобаларды бірлесіп іске асырып, 
әр жобаның уақытылы әрі сапалы 
орындалуын тапсырамын, – деді 
облыс әкімі.

Сондайақ орталық арқылы 
негізгі салаларды дамытуға 
басымдық берілетінін жеткізді. 

– Даму орталығының көме
гімен облыстың атқарушы ор
гандарының жұмысын бірнеше 
стратегиялық деп айқындалған 
бағытта күшейту жоспарлануда. 
Оның ішінде, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін қайта өңдеу және сауда
логистикалық әлеуетті пайдалану, 
инновацияларды қолдана отырып 
өнеркәсіпті дамыту, цифрлан

дыруды енгізу, сондайақ адами 
капиталдың сапасын арттыру.

Даму орталығының қатысуы
мен облыс әкімдігінің жанында 
құрылған ситуациялық орталық 
пен жобалық кеңсенің жұмыстары 
күшейтіледі. Инвестициялар тар
ту ды ұлғайту мақсатында мем
лекеттікжекешелік әріптестіктің 
рөлі арттырылмақ. Нәтижесінде, 
өңірде кәсіпкерлік және инвес
тициялық белсенділікті арттыруға 
ықпал ететін болады, – деді аймақ 
басшысы.

Даму орталығының жұмысын 
бақылау және үйлестіру  облыс 
әкімінің бірінші орынбасары Серік 
Қожаниязовқа жүктелді. 

Матаев Талғат Мұстафа ұлы 
1972 жылы Қызылорда қаласында 
дүниеге келген. 

Экономика ғылымдарының 
докторы, Ресей Федерациясының 
Президенті жанындағы Ресей 
халық шаруашылығы және Мем
лекеттік қызмет акаде миясының, 
Йель универ ситетінің бизнес 
мектебінің (АҚШ) түлегі, мем
ле кеттікжекешелік әріптестік 
саласының (ГЧП) маманы 
ретінде Дүниежүзілік банктің 
халықаралық сертификатына ие.

Еңбек жолын 1994 жылы 
Қызылорда облысының салық 
комитетінде салық испекторы 
болып бастап, 2005 жылға дейін 
аға салық инспекторы, бөлім 
басшысы, басқарма басшысы 
және облыстық салық комитеті 
төрағасының орынбасары лауа
зымдарын атқарған. 

20052008 жылдар аралығында 
облыс әкімінің кеңесшісі және об
лыста бірнеше басқармалардың 
басшысы қызметін абыроймен 
атқарып, Сыр елінің әлеуметтік
экономикалық дамуына өз үлесін 
қосқан азамат. 

20082022 жылдар аралығында 
Еуразиялық экономикалық ко
миссияда (Мәскеу қ.) жұмыс 
атқарған, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің 
Қазақстандық мемлекеттікжеке
шелік әріптестік орталығында 
бас қарма төрағасы, Қазақстан 
Рес публикасы Денсаулық сақтау 
ми нистрлігінің «Тұрар ХЭЛС
КЕЙР» (HEALTHCARE) ұлт тық 
компаниясын басқарған, «Оң
түстік» әлеуметтіккәсіпкерлік 
кор  порациясының құрылымдық 
бөлім  шелерін басқарған және 
«Қы  зылорда» әлеуметтіккәсіп
кер  лік корпорациясының (ӘКК 
Байқоңыр) басқарма мүшесі 
болған.

Облыс әкімінің
 баспасөз қызметі

ДАМУ ОРТАЛЫҒЫ 
ӨҢІР ДАМУЫНА 
ҚЫЗМЕТ ЕТЕДІ

Жиында жыл ішінде бюджетті 
нақтылау барысында облыстың бюд
жет көлемін республикалық трансфет
тер және өз кірістері есебінен ұлғайту 
барысы талқыланды. Биыл облыс 
бюджеті 520,7 млрд теңгеге бекітілді, 
оның ішінде субвенция көлемі 2022 
жылғы 184,2 млрд теңгеден 2023 
жылы 400,5 млрд теңгеге яғни 2 есеге 
көбейді.

Қазіргі таңда облыстық энерге
тика және тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығы басқармасы бойын
ша республикалық бюджеттен қар
жыландыруды талап ететін құны 
35,6 млрд теңгені құрайтын 81 жоба, 
облыстық жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқармасы бо
йынша 14,8 млрд теңгені құрайтын 27 
жоба және облыстық құрылыс, сәулет 

және қала құрылысы басқармасы бо
йынша 17 млрд теңгені құрайтын 55 
жоба қаржыландыруға ұсынылмақ.

Басқарма басшылары әрбір жоба 
бойынша жүргізілген жұмыс барысын 
баяндады.

Аймақ басшысы 2023 жылғы 
рес публикалық бюджеттің нақты
лануы барысында аталған жобалар ды 
толық енгізіп, 2024 жылға ар налған 
республикалық бюджетті қалып
тастыруда бюджеттік өтінімдерді 
мерзімінде ұсынуды тапсырды.

Облыс әкімі ең алдымен бюд
жет қаражаты жол, жарық, ауызсу 
желілерін тарту мәселелеріне, білім, 
медицина, спорт кешендерін салу 
ісіне арналатынын жеткізді.

– Өткен аптада жауынша
шын әсерінен қаланың және елді 
мекендердің кейбір аумағында жарық 

өшіп, халық әбігерге түсті. Менің тап
сырмаммен жедел комиссия құрылып, 
мамандар ақау мәселелерін анықтап, 
қосалқы станциялардың жағдайын 
зерделеп келді. Ең бірінші жөндеуді 
қажет ететін қосалқы станцияларға 
шамамен 1,6 млрд теңге қаржы қажет 
екен. Әрі қарай екінші кезеңде жаса
луы тиіс жұмыстарға 1,5 млрд тең ге 
қаржы керек. Бұл мәселелерді шешу 
үшін республикалық және жер гілікті 
бюджет есебінен қаржы бағыттауға 
жұмыс жасаймыз. Себебі халыққа 
аса қажетті жарық мәселесі жыл
дам шешілуі тиіс. Орын алған оқи
ғалардан кейін қала, аудан әкімдері 
өз аумақтарындағы қосалқы жарық 
станцияларының жағдайына талдау 
жасап, жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
әрекет етуі керек, – деді облыс әкімі.

Жиын барысында облыс әкімі 

күннің суыта бастауына байланысты 
қоймаларда көмір қорының жеткілікті 
болуын, жылудың үздіксіз берілуін, 
азықтүлік бағаларының тұрақ ты 
сақталуын және тазалық жұмыс
тарына күнделікті қадағалау жүргізу 
қажеттігін тапсырды. Сондайақ, егін 
егу мәселелерін ертерек жоспарлап, 
бақша өнімін егуге ынталы ауыл аза
маттарына жер бөлу жұмыстарына 
жеткілікті деңгейде мән беру қажет 
екенін алға тартты. 

Мұнан бөлек, Сырдария өзенімен 
облыс аумағына келіп жатқан судың 
артуына байланысты жауапты 
сала басшыларына «Шардара» су 
қоймасынан босатылатын су көлеміне 
тұрақты түрде бақылау жасап, мол 
суды қауіпсіз өткізу мақсатында 
Аралға, облыс аумағындағы 
магистральді каналдар мен көлдер 
жүйесіне су толтыру шараларын жал
ғастыруды міндеттеді.

Жиында мемлекеттік сатып алу 
рәсімдерінің өткізілу барысы ту
ралы хабарлама жасаған облыстық 
мемлекеттік сатып алу басқармасының 
басшысы Бауыржан Шәменов негізгі 
ерекшеліктерге тоқталды.

Бұдан былай аудан және қала 
әкімдіктері мемлекеттік сатып алу 
конкурстарын ұйымдастырмайды. 
Мемлекеттік сатып алу рәсімдері 
толықтай орталықтандырылып, бас
қар ма арқылы жүргізіледі.

Облыс әкімі басқарма басшы
сына мемлекеттік сатып алу заңна
масына енгізілген өзгерістер мен 
саладағы өзге де мәселелер бойынша 
тоқсанына бір реттен кем емес негізде 
тапсырыс берушілер үшін семинар
лар ұйымдастыру және бірінші ке
зекте өткізілуі тиіс мемлекеттік са
тып алулар бойынша жеңімпаздарды 
анықтауды заң шеңберінде уақытылы 
әрі сапалы үйлестіруді тапсырды.

«СБ» ақпарат

«БЮДЖЕТТІҢ ӘРБІР ТИЫНЫ 
УАҚЫТЫЛЫ ӘРІ САПАЛЫ ИГЕРІЛУІ КЕРЕК»

Н.НӘЛІБАЕВ облыс әкімі:
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Smart Qyzylorda – қала тұрғындары мен қо
нақтарының жайлылығы үшін түрлі салалар
дағы қызметтер мен сервистер біріктірілген 
және жылдам алуға мүмкіндік беретін мобильді 
қосымша. 

Мобильді қосымша 78 сервистерден тұрады:
− Қалалық қызметтер: тұрғын үй және жер 

кезегінің нөмірі, салық берешегін тексеру, 
учаскелік инспекторды іздеу, атаулы әлеуметтік 
көмек калькуляторы, көлік салығын есептеу, 
Komek 109ға өтінім беру;

− Денсаулық сақтау: дәрігерге жазылу, 
дәрігерді үйге шақыру, емхананы іздеу, мед.
сақтандыру, дәрідәрмек іздеу, менің емха
нам, аурухана парағын тексеру, дәрігерлерді 
бағалау;

− Білім: университеттер, мектептер, бала
бақшалар, секциялар мен үйірмелер, атаана 
бақылауы;

− Көлік: көліктің техникалық байқауы, 
қалалық автобустар, ТЖ және автовокзал 
кестесі, әуежай, такси тұрақтары, аялдамалар 
таблосы, ТЖ және әуе билеттерін сатып алу;

− Коммерциялық қызметтер: қазпошта 
трекингін тексеру, жұмыс іздеу.

− Ойынсауық: ісшаралар, кино билет тері, 
сауда орталықтары, кафелер мен мейрамхана
лар, караоке барлар, қонақ үйлер, ойынсауық, 
демалыс аймақтары, спорт ны сандар, тағамға 
тапсырыс беру, пайдалы сілтемелер.

− Белсенді тұрғын: сауалнамалар және дау
ыс беру.

− Жаңалықтар: ісшаралар, Қаз Inform, на
маз уақыты, қаладағы оқиғалар.

− Туризм: қонақүй, жатақхана немесе 
пәтерлерді жалға алу, мұражайлар мен театр
лар, кесенелер, ғимараттар, мұнара, діни 
ғимараттар.

− Менің төлемдерім: коммуналдық қыз
меттерді төлеу, айыппұлдарды төлеу, Қа
зақтелеком төлемдері, есептегіштердің көр
сеткіштері, Бірыңғай жиынтық төлем, салық 
төлеу.

− Қауіпсіздік: эвакуациялау пункттері, шо
мылуға тыйым салынған аймақтар, қауіпті 
аймақтар, қаладағы, аудандардағы құрама және 
қабылдау пункттері.

Облыс бойынша жыл сайын өткізілетін 
ауқымды «Inno.Fest», «Smart City Hackathon», 
«Pecha Kucha Night» атты жобалар туралы 
барлық ақпараттарды мобильді қосымшадан 
көруге және Google Play және AppStore плат
формаларында жүктеп алуға болады.

Бүгінде облыс аумағында орналасқан 
балық шаруашы лығы су айдындары мен учас
келерінде мұз қабаты қалың болып қатты. Осы 
уақытта онда мекен ететін балық пен басқа 
да су жануарларының тұншығып, оттегінің 
жетіспеуінен жаппай қырылу қаупі туындау 
ықтималдылығы артуы мүмкін.

Мұндай жағдайда мұз шұңқырларын 
бұрғылау және мұз ойықтарын ою жұмыс та
рын жүргізу арқылы балық қы рылуының алдын 
алуға болады. Бұл жұмыстар арқылы отте гінің 
су қабатына еркін енуіне және су құрамындағы 

қажетті оттегі көлемін тұрақты ұстап тұруға 
мүмкіндік жасалады.

Айта кеткен жөн, «Жануарлар дүниесiн 
қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану тура
лы» заңның 21бабы 1тармағында бекiтiлiп 
берiлген балық ша р уа шылығы су айдындарында 
және учаскелерiнде жаппай ауру, дүлей зiлзала 
кезiнде және басқа себептер салдары нан қырылу 
қаупi төнген жағ дайларда жануарларға көмек 
көрсетудi балық шаруашылығы субъектілері 
жүзеге асырады деп көрсетілген.

Аталған ісшараларды жүр гізу барысын

да су үстіндегі техникалық қауіпсіздік ереже
лерінің талаптарын қатаң сақ тау қажеттілігін 
назарға алуды сұраймыз. Балық қорын сақтау 
мүмкіндігін жіберіп алмай, осы шараның 
жоғары деңгейде өтуіне өз үлестеріңізді қосуға 
шақырамыз.

Келешек ұрпаққа мұра болып қалатын 
балық қорын сақ тауға атсалысайық!

Облыстық табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасы

Көз сүрінер қарайған бұдыр
сыз, бозжусанды, бұйырғынды, 
арагідік алабота мен итсигек 
араласып өскен кең көлбеу жа
зық. Шөпшалам атаулы жаз 
бойы дәуренін сүріп, күз түскелі 
сарғайып, қурап біт кен. Бұл 
маңнан биылдыққа тірі пенде 
жортып өтпеген сы ңайлы. Жым
жырт. Оған маң даланы шырқау 
биіктен шолып, жападанжалғыз 
марғау жүзген кербез Күн ғана 
куә. 

Күн екінтіге ілінісімен күрт 
төмен сорғалап, көкжиекті қан
қызыл бояуға толтырып таста
ды. Біртебірте желегін жиып, 
жарығы бәсеңси берген.

Жалпақ жазықтың бір бүйі
рінде ербиіп жалқы өскен Қаң бақ 
Күннің біресе қызғылт реңденіп, 
біресе оған сарғыш бояу арала
сып, біресе жасылын жұқтырып 
мың құбылған көзіне соңғы рет 
сұқтана қарады. 

Күзгі қарау жел оның бе ріш
тене бастаған әлсіз бұтақ шаларын 
сықырсықыр қозғап тұрған. 
Қозғаған сайын семіп біткен ұсақ 
жапырақтары дір дек қағып, тұла 
бойынан түгел сыпырылып түсе 
жаздайды. Есірік желдің екпінімен 
ызыл дағандызылдаған сан алу
ан үн шығарып, мазасыз әуенге 
сал масқа ылажы қалмағандай. 
Сыбызғыдай сыңсыған дыбы
сын жербауырлап жедел жет
кен желөкпе жел айдалаға алып 
қашып, әпсәтте жоғалтып жі
беріп жатыр. 

Өзегі қурай бастағасын ба, 
сыртқы қабығы тырысып, жігі 
айырылып кетіпті. Буынбуынын 
сыздатып, өне бойын сырқыратып, 
жанын жайпап бара жатқан бір 
дерт бар. Бұ рын самалға кеу
де төсеп, еркелей елбіреп қана 
тұратын жапырақтардың дәурені 
өт кен. Кенет сол дәурені өт кен 
мың сан жапырақ тосын мі нез та
нытып, уілдепгуіл  деп жө нелді. 
Жүйкесі жемі рі ліп, жү деп қалғаны 
содан. Тү сін  се бұйырмасын. Бір 
жаз дық қана өмірінде тозтоз 
боп ти тықтап, азыптозып, дің
ке сі құрып тұрғаны осы. Ер тең... 
жоқ ертең демейақ, тап қа зір, 
енді бірер сәттен соң ит зықыңды 
шығарып, өне бойы өңмеңдеп 
соққылаған да тұрған сотқар 
желдің қай қияметке киліктіреріне 
көз жетпейді. Әй теуір дәл осы
лай ербиіп тұра бермейтінін, 
күндердің бір кү нінде әлемді 
сілкінтіп ұлы өз геріс жайлай
тынын әлде қашанақ түйсінген 
тәрізді.

Әу баста, жасыл бояуға ма
лынып жер бетіне желкілдеп 
шыққаннанақ көксегені зау биікке 
өрлеп өсутұғын. Көп кешікпей 
онысы бекершілік еке нін ұқты. 
Ұзарып өскен жі ңішке, әлжуаз 
бұтақшалары қай қаңдап биікке 
ұмтылудың орнына, бүгежіктеп, 
ішке қа йы рыла иіліп, біріне бірі 
өрі ліп, біріне бірі ұйысып, біріне 
бірі тығылып домалана бас
тағаннанақ зау биіктен күдер 
үзген. Зау биікке ұмтылудың 
қажет емесін, зау биікке ұм тылса 
қатерге ұрынатынын жа лықпай 
ескертіп, құлағына құйып тұрған 
бір құдіреттің растығына көңілі 
кәміл сенген. Желмен жетті ме 
екен сол хабар? Әлде тамыр 
тұстан тұспал болды ма? Білмейді. 
Қайдан? Қалай? Тап қазір оны ай
ырар хал қайда? Аңғарғаны жалқы 
ақиқаттан ауытқи алмасы ғана.

Өзегі қаңсып, семіп бара 
жатқанын түсінді. Тал бойын
да жалғыз тамшы ылғал қалмай 
қурап біткені құрығаны ғой. 
Жапырақ атаулының жамырап, 
әпіртәпірі шыққан әлпеті жаман. 
Жаңа ғана жайнап, жарқырап 
тұрған дүние ілезде күңгірт тар
тып, төңірек қапқара қою түнекке 
шым батып бара ма немене. Та
мыр тараптан нәр тартпақ болған 
талпынысынан түк өнбеді. Та
мырмен түйіскен ұлы буынның 
дымы құрып, сарғайған бауыры 
сыр бергендей сазарып алған.

Ұсақ жапырақтардың өкі
рек желді өгейсініп сыңсығаны 
үрей шақырады. Паясы жала
ңаш  танса, тіршіліктен мән қал
ма ғанын меңзегені де. Басқа не? 
Ажары тайып, арсаарса со яу ға 
айналмағына емеурін болар.  

Жапан далада шошайып жал
ғыз өскен Қаңбақтың мүш кіл 
халі өңге дүниенің жырына кіріп

шықса, кәне. Шөп тектестер бірін
бірі аяу деген сезімнен жұрдайау. 
Қай қия метті де көтерер өзінің 
қылша мойны екенін сезгені ме, 
өзе гі мұздай бастады. Жоқ қа жұ
тылар алдындағы жал ғыз дық тан 
ешкім жалтарып кете алмасы хақ.

Енді не болатынын білме
гені жаман. Не болса да жақ
сылық емес, соны түйсінді. 
Зә ресін алып тұрған да сол. Бұ
тақтары қабыршақтанып, тұла 
бойын тырыстырып, буып бара 
жатқан дерттің қашан басылары 
беймәлім. Күші сарқылған. Өзегі 
талған. Буынбуыны сыр қырап, 
зар илеп, қақсап ауы рып, әкетіп 
барады. Әнеміне сынып түсетін 
тәрізді. Тө меннен тебер нәрден 
де, тө беден құйылар нұрдан да 
қы лаудай белгі қалмаған.

Жарық дүние шұғыласын ша
шып, өмір енді басталған кезде 
жаралған жапырақтар кенет бырт
бырт үзіліп, бетбетіне бытырап 
ұша жөнелді. Желпілдек жаяу жел 
оларды ес жидырмай дүркіретіп 
айдаған күйі әпсәтте зымзия 
жоқ қылды. Солақ екен сарнаған 
үндері де сап тыйылғаны. Ар
тыншаақ алғаш қылтиып шық қан 
жапырақ астында пайда болған 
гүлден түйін байлаған қыруар 
дән сау етіп төгілгені. Омыртқа 
жотасын кеміріп, зар қақсатқан 
дерті топырлап құлаған сансыз 
дәнмен бір ге сылынып түскендей 
cап ты йылып, жаншылған еңсесі 
же ңілдеп сала берді. Ұлы өзгеріс 
деп күткені демде бола салғанға 
аздап қайран, аздап қобалжу да 
бар. Көкірегін қысқан құр сау 
ағытылғандай, тынысы ке ңейіп, 
бейжай қалпын тапты. 

Жаз бойы жапырақпен жа
уып, күннің көзін көрсетпей 
көлеңкелеп, бесікке бөлегендей 
тынымсыз тербеп өсірген мың
миллион дәннің бір сәт те төгіліп 
түсуінен көңілі жай ланғандай. 
Баяғыда, өзі де дән кезінде дәл 
осылай бұтақтан бөлініп, кенет 
төменге қарай құлдилай жөнелмеп 
пе еді. Жадында ғой. Өзі ғана 
емес, жанжағына шүпірлей 
шоғырланған дән атаулы бір сәтте 
жерге жамырай құлаған. Сонда 
ғой бұтақ біткеннің бір ыңырсып, 
теңселе үн қатқаны. Онда да 
дәл осындай қара түнек түн 
еді. Арамза жел азынап тұрған. 
Бұтақтан жамырай төгілген ұп
ұсақ тіршіліктің біреуі болып 
барып жерге жығылып түскен 
сәт ұмытыла ма? Жер дің сондай 
жайлы, сондай жұм сақ еке нін 
байқағаны сонда. Бал бы рап қанша 
жатқанын біл мейді, бір заманда 
байқаса, тө ңірек жапжарық. Көз 
қарық тырады. Маңайы толған 
алты аяқты, қапқара құбыжық. 
Құ мырсқа. Қаптап, өріп жүр. Аш
тықтан жаңа келгендей бұл тиған 
көздері алаңжұлаң етіп, жалаң 
қаққан түрлеріақ қорқынышты. 
Жүрген жүрісі ылдымжылдым, 
алты аяғын жаңылыспай басып 
жосылған немелер ес жия алмай 
бейберекет шашылып жатқан 
бұ тақтас дәндерді тістеп ала са
ла, әлдеқайда аттандап барады. 
Асығыс. Бір замат дәл жа нына 
құйрығын дамылсыз қозғап, 
шөжеторғай кеп қонды. Жан
жағына жалтақжалтақ қаранып 
алып, ол да тұмсық батырып дән 
шоқи бастасын. Неге шоқиды, 
шоқыған соң не болады? Ұқпады. 
Өзін де шоқып алар деп күтті де 
жатты. Сірә, байқамадыау, жұп
жұқа терісі қыртыстанған сирағы 
сидиып, жанынан секеңдеп өте 
бере пыр етіп ұша жөнелгенде, 
қос қанатынан тұрған шолақ жел 
бұны топыраққа көмді де таста
ды. Содан кейін не бол ғанын 
еске түсіру қиын. Осы лай аз жат
ты ма, көп жатты ма, білмейді, 
оянса, дүндү ние жыпжылы, 
жапжарық. Көкі регін бір алапат 
қуаныш кернеп барады. 

Осының бәрін енді өзегінде 
жалғыз тамшы ылғал қалмай сау
дырап суалған кезінде ойласа, 
көкірегін ағылтегіл са ғыныш кеу
леп ала жөнеледі. Есіне емісеміс 
оралған есте ліктер ұйтқыма желді 
ұмыт тырып, бір сәт іштей тынып 
тұрып қалған екен. 

Енді ұшқалақ жел ұшырып, 
шейіт болған жапырақтардың 
тасасында өскен ішкі жапырақ
тар нәубетке ұрынып, дірдек қаға 
бастады. Олар да алдың ғылар 
сияқты ызғарлы желдің ығына 

жығылып, сарғайған жа пырақ са
рынын бастап кеткен, соңы кеуек 
қуалаған гуілге ұласты.

Бұл жолы үрейді ұмытты. 
Тәрізі осылай болуы тиістідей 
көрінген. Жел жұлмалаған жа
пырақтардың бұтақтан бөлініп, 
жөнін табуын төзіммен күтті. 
Дірдектеп панасыз қалған мың 
сан піскен дәннен де арылу парыз 
екенін біліп тұр. Олардан ары
лу өзіне Тәңірі табыстаған ұлы 
міндет екені түйсігін түрте береді. 
Осы міндетті орындаса ғана буын
буынының сыр қырағаны, тұла 
бойын кеміріп, жан шыдатпай 
қақсап, сынып бара жатқаны сап 
басылатын тәрізді.

...Жаз бойы жападан жалғыз 
кешкен қамсыз өміріай! Оның 
алдында өзінің де бұтақтан 
ажырап, жерге түскен дән бол
ғаны, баяғы бір арсаарса кәрі 
бұтаның жалғасы өзі екені санаға 
ғайыптан құйылды. Енді тұла 
бойын бүргеше буған манау 
мыңмиллион дәннің де келер 
көктемде өзі болып бой көтеретіні 
тым ғажап. Олар да ә дегенде зау 
биікке өрлеп өсуді көксей ме екен? 
Қызық! Дән бұтаның жалғасы де
ген сол. Әлде бұта дәннің жалғасы 
ма? Мәңгілік жұмбақ. Әйтеуір 
тіршілікте тоқтау жоғы көңілге 
медеу.

Бұтақ біткен быжынап гүл ге 
толып, шешек атқан сә ті – қысқа 
өміріндегі ең бір ба қытты кезеңі. 
Майда гүл дердің күлтеленіп, 
ұрықта нар алдындағы жайна
уы қан дай! Толып піскен аяулы 
аналық тардың оймақтай ауыз
дарын құмарлана ашқаны, айна
ла қор шай қалған ата лық тардың 
ана лық аузына құ шырлана ұрық 
құйғаны құмар лықтың шыр қау 
шыңы. Аталық атау лының өмірі 
сонымен түге сілетіні ая нышты
ақ. Ал буаз гүлдердің күлтесін 
төгіп, бел дері жуандай бастаған 
ша ғынан өткен салтанаты жа рас
қан дәурен жоқ. Түймедей гүлдің 
ішінде титімдей тіршілік тепсініп 
қоя ды, бұл кезде өз міндетін қа
пысыз атқарған аталықтар жаппай 
шетінеп, аяқ асты жер тезек боп 
шашылып жатқаны. Осының бәрі 
кейде ешқашан болып көрмеген, 
құр елес қа на сияқтанар едіау, 
егер анау, әнеміне шашылыптө
гі ліп шар тарапқа тарап кет келі 
тұр ған дәнтұқымдары болма ған
да.

Дәнтұқымдарының жаһан 
кезіп кететінін сезінгенде кө кі
регіне алабөтен қуаныш құ йылып, 
өзінің осы жолда не қияметке де 
сақадай сай дайын екенін, басын 
сол үшін бәйгеге тігіп тұрғанын 
түйсінеді.

«Жел қаттырақ соқса ғой, – 
деп тіледі бір сәт. – Долданып кеп 
жұлмалай жөнелсе ғой. Жерден 
жұлып алса ғой! Құла түзге айдап 
әкетсе ғой!» 

Сондай күн туса, баяғы бал
дай тәтті ләззаттан пайда бол ған 
тұқымтұяғы бұтақта жабысып 
қалып қоймай, Тәңірі талап еткен 
топырағына тезірек табысар еді
ау!

«Жел! Желау, жел! Қайда
сың, жел! Жынды жел! Соқшы, 
солқылдатып! – деп жалбарын
ды іштей. – Қаттырақ! Қаттырақ 
соққылашы! Аямашы! Жын ды
сың ғой, сен! Мен сенің сүйем ғой 
жындылығыңды!»

Қаңбақтың тілегі қабыл боп, 
үйіріліп кеп бүйірден киліккен 
күйлі жел балаққа біткен кебу 
бұтақшаларды сытырлатып сын
дырып өте шықты. Дүр етіп 
қураған жапырақтардың тағы бір 
легі жапатармағай ұша жөнелді, 
сау етіп сан мың піскен дән 
жерге төгілді. Осы сәт тамыр
мен ұстасқан ұлы буынның жігі 
жеміріліп, айқасқан кемпір аузы 
ашылып кетсін. Жаз бойы тамырға 
тұсалып, тырп ете алмап еді, енді 
көгеннен босаған лақтай ыршып 
шығып, көз талдырар далиған 
кеңістікке маңып ала жөнелді. Ал
пауыт желдің апырыпжапырып 
мылжалағанына да, сиқын кетіріп 
далдұлын шы  ғарғанына да үнсіз 
көне берді. 

Бетбақ жел беталды домала
на жөнелген Қаңбақты құтырына 
қуалап, жеткен жерде шалғайына 
жармасып, көкке ұшырып, 
көктен қармап ұстап жерге қайта 
соққылап, сілесі қатып, айызы 
қанғанша салдыау ойнақты. Жер

ге соғылған сайын тұқымтұяғы 
саулап төгіледі. Саулап төгілген 
сайын айызы қанып, сықылықтап 
күле берді. Күлкісін тыя алмайды.

«Соқ! Соқ осылай! Ұрғыла! 
Аяма! Жынды жел! Жынды жел! 
Жындысың сен!»

Зіл басқан иіні жеңілдеп, ма
саттана жүйткіді. Көктепкөгерген 
жерде тамырдан ажырай алмай, 
тұсалып қалудан Құдай сақтасын! 
Онда үстібасыңа қаптап 
құмырсқа өр мелер, құмырсқа 
өрмелесе, құр сояудан басқа 
түгің қалмас. Өміріңді жалғайтын 
ұрығың жебір жәндіктің ау
зында кетер. Жебір жәндіктің 
жемі болмай, жаһанға жайылып 
өсіпөнгенді айт! Міне, бүргеше 
жабысқан дәнтұқымдардың тағы 
біразы шашылып түсті. Құдайдың 
жеткергені, әне, сол!  

«Ахаха! Тамаша!»
Дегенмен дән дегенің әлі 

тегіс төгіліп болмапты. Бұтақ
тарының қуысқолтығын қар мап, 
үймелепақ тұр. Молақ. Ажырап, 
топырағын табу ойларына қашан 
келер екен? Тыр мысып, жабысып 
алған. Тә ңірден пәрмен түспей, 
төгілуге себеп жоқ. Бұларды алыс
алыс қиырларға апару арман ғой. 
Жел жынынан айырылып, тынып 
қалмаса, апарар әліақ. 

Қаңғалақ қағып, заулап ке
ле жатып, бірер бұтағының 
сын ғанын, сынған бұтақтың ке
йін деп, кідіре бергенін бай қап 
үлгерді. Енді оларға өзі сияқты 
бозғанақтың басынан секіріп, 
домаланып ұшу қайда? Соны
сы жаман. Дәннің топыраққа 
түспей, бұтақта қалып қойғаны 
шын қасірет. Дәннің бақыты 
топырақта. Өзі болса, қияннан 
қиянға шарлар, қиырдан қиырға 
дән шашар. Сенері жел. Желсіз 
күні қараң. Жансыз денесіне жан 
бітіретін құдірет жалғыз жел ғана, 
өзінің осынша жанталасып, дедек 
қағып жүргені желдің арқасы. 
Жанкештілікпен тұқым тарату 
маңдайына осылай жазылса қайт 
дейсің.

...Әлденеге тіреліп, тоқтап 
тұр екен. Тірелгені шеңгел боп 
шықты. Шеңгел түбіне дән тө гіп 
те үлгеріпті. «Қап, әттеңай, – деп 
өкінді дәрмені құрып, – көлеңкеде 
көктей алса жақсы, біз деген 
Күннің сәулесін сү йеміз ғой».

Ұйысқан бір бұтағы шеңгел дің 
діңін қармап қалған екен, желдің 
айналдыра қуалағанына ажырай 
қоймады. 

«Жіберші, шеңгел!» деді іштей 
жалынып. Шөп тектес тердің дау
ыстап сөйлей ал май  тыны қандай 
жаман. Тә ңі рі түспегір тіл бітіре 
салса, қай теді? Әй, тілі болса да, 
шеңгел шіркінге дауа жоқ, ті
кен дерін тіктеп алып, тастүйін 
қалпын бұзбас. Әйтпесе ұшарын 
жел білген ұлы мұратына кесірін 
тигізбес едіау! 

Шеңгел міз бақпады.
«Жел! Желау, жел! Үйіріп 

соқшы!»
Әумесер жел әпербақанды

ғына басып, орай соқса да та
мыры тереңге кеткен қалың 
шеңгел түп жағына маңайлатар 
емес. Қоңыраулары күмбір қа
ғып, күшене тап берген есерсоқ 
желді екпінінен айырып тас тай 
береді. Бар ашуын ішіне тартқан 
тентек жел долданып кеп қайыра 
соққанда, топ шеңгел теңселіп 
барып түзелді. Ілініскен бұтағы 
буыннан ажырап кеткен Қаңбақ 
қаңғалақ қағып, құла түзді бет
ке алып босып берді дейсің. 
Шеңгелге ілініскен ызасын 
ысқырынды жел ілезде тарқатып 
жіберген. Енді біразырақ боша
ласа, дән атаулыдан ада болып, 
өзінің де тамтығы қалмайтындай.

Бір мезет қарсы алдынан 
ыстық леп лекілдеп білінгені. 
Шұбатыла шалқып, қызыл 
тілі жалаңдап, өршелене көкке 
ұмтылып, қарсы тұста алаулап 
от жанып жатыр. Қызуы сона
дайдан бетке ұрды. Ырықсыз 
ұшыпқонып, қаңғалақ қаққан 
Қаңбақты желігі басылмаған 
әупілдек жел апшысын қуырған 
қалпы өкшелеп, құйындата қуалап 
кеп, лаулаған алаудың қыпқызыл 
өңешіне сүңгітті де жіберді.

Лап етіп ілезде жаныпсөн ген 
Қаңбақтың күлі де қалмады.

Нұрлыбек САМАТҰЛЫ,
жазушы

Қаңбақ (әңгіме)

Анықтама

Балық қорын сақтаймыз десек...

Сонау ілгеріден ауыл ада
мының тірлігі мен тіршілігі 
атакәсіп – мал мен егінге тә
уел ді болғаны анық. Сондық
тан да ауыл баласы жаста
йы нан осы шаруаларға 
бе  йім  деліп, біртіндеп ысылып 
шы ға ды. Ұлбала Алтайбаева 
да сол үрдістен алыс кетпеді. 
Кол хоз жұмысына ерте аралас
ты. Алғаш ұжымның дала жұ
мы сына  жегілгенде ол небәрі 
17 жаста ғана еді. 

Ерте көктемнен бастап, 
арықатыз тазалау, жапты кө
теру жұмыстары бірінші ке
зекте атқарылатын шаруалар 
қатарында. Ол кезде бұ лар 
негізінен қол күшімен ат қа
ры лады. Талдырмаш болса да 
қолы қарулы екен, осы жұ
мыстарды ер азаматтардан 
қа лыспай атқарған жас қыз 
үл кендердің ілтипатына ерте 
ие болды. Жаз бойы егіннің 
отағын шабу, суғару, көң тасу, 
тағы басқа бірінен кейін тіз
бектеліп келе беретін шаруа
лар ауыл балаларын осылайша 
ерте есейтетінді. Ұлбаланың 
колхозшылар қатарына қо сыл
ған 1940 жылының да қабағы 
қату болды. Ал келер жылы 
Ұлы Отан соғысы басталып 
кетті де, ауыр тірліктің салмағы 
ел де қалған әйелдер мен жас 
ба лалардың арқасына артыл
ды. Мұнда зеңбірек атылып, 
мина жарылмаса да тылдағы 
бейнеттің ауыртпалығы еңсені 
басар қиын болғаны ақиқат 
нәрсе. 

Алғашында Күнбай аға
сына көмекші болып қара жұ
мысқа жегілген Ұлбала ел ба
сына күн туып, ер азаматтың 
етігімен су кешер қатерлі заман 
келген соң, еріксіз майданға 
аттанған ағасының орнын ба
сып, диқаншылықты қолына 
алды. Абыройсыз болмады, 
әй теуір. Атақты диқан Ким 
Ман Санның еңбек дәстүрінен 
тәлім алған ол кейіннен жа
қаевшылар қозғалысының 
топ басында жүрді. Еңбек жо
лын  дағы жетістіктеріне өзінің 
өмір лік жолдасы Сұлтанхан 
Тө рениязов жәрдем беріп, қол
дау көрсеткенін айтқаны мыз 
орынды болар. 

1972 жылы күріштің әр гек
тарынан 109 центнерден өнім 
алған ерен еңбегі үшін Ұлбала 
Алтайбаева Социалистік Ең

бек Ері атағын алып, Алтын 
Жұлдыз бен Ленин орденін 
кеудесіне тақты. Ал 1974 жы
лы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңе
сінің депутаттығына сайлануы, 
сонан көп ұзамай Одақтық 
кәсіподақтардың ХVІІ съезіне 
шақырылуы өмір белестерінің 
биігі еді. Мұны тағдырдың 
тартуы деп түсінген жөн бо
лар. Ұлбала апа – Еңбек Ері 
ғана емес, он бала өсірген қос 
жұлдызды Батыр ана! 

– «Ұлы Отан соғысының 
оты лапылдаған жылдары 
өр шелене ұмтылған жауға 
етекті бастырмау үшін барша 
қауым қайсарлық танытып, 
күндізтүні еңбек майданында 
жанқиярлық көрсетсе, кейінгі 
елу, алпысыншы жылдары со
ғыс салған зардапты қалпына 
келтіруге күш салды. Көптен 
қалыспай сол шаруалардың 
ортасында жүрдік. Ел деп 
соққан жүрегін жалау етіп, көп 
үшін аянбайтын небір айтулы 
азаматтармен бірлесе еңбек 
еттік. Атқарған жұмысың үшін 
алатын ақыңды сұрау ойға да 
келмейтін. Дегенде сол кездегі 
басшылықтағы азаматтар 
обалсауапты білетін, кешегі 
қиыншылықтарды мойнымен 
көтергендер еді. Сондықтан да 
жамағаты «адал еңбек етсең, 
алдыңнан ақ жол ашылар, ел
жұрттың алдында еңсең биік 
болса, қалғанын бір Алла өзі 
жеткізер» деген ұғыммен ортақ 
тірліктен еш қалыс қалмайтын
ды. Осы ұғымның нәтижесі 
кейін елге ырыс әкелді», – де
ген еді бізбен бір сұхбатында 
Ұлбала апа. 

Бір қызық болғаны бар, 
Алтайбаеваға Еңбек Ері атағы 
берілгенінен хабардар бол ған, 
Сыр бойында өз сапар ларымен 
жүрген атақты ән шісазгерлер 
Ескендір Ха санғалиев пен Әсет 
Бейсеуов және арқалы ақын 
Мұхтар Шаханов Еңбекшіге 
ат басын арнайы бұрып, екі 
күн бойы ауылда қонақ бол
ды. Дуылдатып ән салып, өлең 
оқығаны күні кеше секілді еді. 
Тойға той ұлас қан сол бір кез 
елдің иманға ұйыған берекелі 
шағы екенау.

Жетпісінші жылдардың 
ор тасында Мәскеуде Азия 
әйел дерінің конгресі болып 
өтті. Осы алқалы жиынға Қа
зақстаннан қатысқан үш де

легаттың бірі – Ұлбала Ал
тай баева еді. Бұл конгреске 
тұң ғыш әйелкосмонавт Ва
лен тина Терешкова басшы лық 
жасап, жиын аса бір ын ты
мақты түрде өтті. Бұрын атын 
естімеген елдерден келген 
делегаттарды көріп, тілі жа
қындарымен тілдескен Ұлбала 
апа бір жасап қалғандай қуа
нышты күйді басынан кешірді. 
Жержерден жиналған қыз
келіншектер Мәскеудің көр
некті жерлерінде суретке 
тү сіп, бірбіріне ескерткіш 
сый лап мәресәре. Қызықтың 
кө кесі «Россия» қонақ үйінде 
берілген кешкі банкетте бол
ды. Үштөрт адамнан соң тілек 
айту кезегі Қазақ Республика
сы делегаттары атынан Ұлбала 
апаға беріліп, ортаға шақырды. 
Әшейінде сөзге үйірсектігі 
жоқ апамызға шаршы топтың 
ор тасында сөз сөйлеу, оның 
үс тіне орыс тілінде айту қиын
ның қиыны болып көрінді. 
«Сөйлей алмайтын едім» деп 
отырып қалу – тағы да ұят. Ең
бек Ері деген дапдардай атағы 
бар, Қазақ деген алып елдің 
өкілі. Тәуекел деп орнынан 
көтерілген Ұлбала апа тайсал
мастан Мәскеудің төрінде қазақ 
тілінде былай деді: «Қазақ 
халқы – кең пейілді халық. Кө
ңілденгенде ән салады. Мен 
тілегімді әнмен жеткіземін», 
– деді де іркілместен халық 
әні «Сәулемайды» шырқай 
жөнеледі. Мына тосын әрекет 
жұртты да таңғалдырса ке
рек. Бәрі қарай қалысыпты. 
Соңынан қол шапалақтап қа
зақ әйелінің өнеріне құрмет 
көр сетті. Риза болған Валенти
на Терешкова қайтақайта Ұл
баланың бетінен сүйіп, мойны
на сый ретінде орамал салады. 

Иә, жақсының артында 
ізгілікті ісі қалады. Биыл туға
нына 100 жыл толған Еңбек 
Ері нің ұрпақтары шырайлы 
Шиелінің топырағында әр 
салада толымды еңбек етіп, 
қоғамның дамуына өз үлес
терін қосып келеді. Заман дас
тарына игілік, өнеге көрсету
шілердің алғы шебінде. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ, 
Қазақстан Жазушылар және 

Журналистер одағының 
мүшесі 

ҰЛБАЛА АЛТАЙБАЕВА – 100

Тарих пен тағдырдың байланысы ешқашан 
үзілмек емес. Қайбір кезеңнің де өзіне тән ұлы 

мұраттары мен ұлы ұғымдары болатыны шындық. 
Кешегі кеңес дәуірінде ел игілігі үшін деген сенім 
бәрінен де жоғары тұрды. Ол сөз қазір де айты-

лады. Бірақ, нарықтық қатынас пайда мен зиянды 
екшеуге, сол арқылы әрекет етуге үйретті. Ортақ 
мүддеден гөрі жекелік сана басым болғандықтан 

да кетіп жатқан кемшіліктер аз емес. Рас, көп 
нәрсе әр адамның жеке басының адалдығына, 

әділдігіне, азаматтық пайымына тікелей байланыс
ты. Біздердің әрқайсымыздың ақылпарасатымыз, 

мінезқұлқымыз, ерікжігеріміз арқылы қоғамдық 
дамудың жүзеге асарын естен шығармағанымыз 

абзал. Сондай ерікжігері мықтылығымен өрелі 
биіктердің төріне шыққан Еңбек Ері Ұлбала Алтай-

баеваны Сыр жұртшылығы ұмыта қоймас. 

Өрелі биіктерге 
шыққан ел анасы
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Алла Тағаланың адам ба-
ласына берген нығметтері өте 
көп. Мұнша нығметтерді ойға 
алып санай бастасақ, оған са-
нымыз да, ой-санамыз да жетіп 
болмас. Сондай ұлы нығмет-
тің бірі – тіл. Адамдармен тіл 
арқылы сөйлесіп, пкірімізді ай-
тып табысамыз, тіпті оны қағаз 
бетіне түсіріп, жазып жеткізе 
алатын мүмкіншілікті адам ба-
ласына ғана нәсіп етті, яғни ой-
пікірімізді, білім-парасатымыз-
ды, таным-көкжиегімізді, тіпті 
мәдениетімізді сыртқа сөйлеу 
немесе қаламнан туған жазу 
арқылы байқатамыз. Болмаса 
көргенсіздік, тәрбиеден алыс 
тұрғандық, мәдениеттен жұр-
дайлық та осы сөйлеу немесе 

жазу барысында айқын білініп 
тұрады екен. «Тіл – жүректің 
тілмашы» деп осыдан айтса ке-
рек. 

Ойшыл, ғалым Жүсіп Бала-
сағұн бабамыз: «Ақыл-ойдың 
көркі – тіл, тілдің көркі – сөз» 
деп қалай тауып айтқан. «Кісі 
өлер, сөз қалар» деген де осы 
Баласағұн. Жақсы сөздеріңді 
кейін ел айтып жүреді немесе 
елге жасаған жақсы істеріңді 
кейінгілер сөз етіп қалдырады. 

Ағартушы, ақын Абай ата-
мыз:

– Көп адам дүниеге 
бой алдырған,

Бой алдырып аяғын 
көп шалдырған.

Өлді деуге сия ма 
ойлаңдаршы,

Өлмейтұғын артына сөз 
қалдырған, – 

деп жырлаған. Қу дүниені қуа-
лап, нәпсінің құр әуейілігімен 
жүрген адамның шалыс қада-
мы көп болады, өзі өткеннен 
кейін ісі де өшеді. «Өлмей-
тұғын сөз» ғана пендені өлді 
деуге жеткізбейді. Өлмейтұғын 
сөздің төркіні имандылыққа, 
адамгершілікке, ізігілікке ба-
рып, нәр алып тұрады. Оңды 
сөздің сауабы ешқашан өшпей-
ді де кемімейді.

Жүрек таза болса, 
жақсы сөз содан 
туады

Пайғамбар (с.ғ.с.) мектебі-
нен тәлім алып, күллі имани 
құндылықтармен кемелденген 
ертедегі ізгілер бір-бірімен 
алғаш кездескенде біразға 
дейін өзара үнсіз отырысатын 
көрінеді. Содан кейін ғана «әу-
елі сіз сөйлеңіз, кім екеніңізді 
таниық» деп айтады екен, 
яғни, сөзіне қарап, адамгер-
шілігіне, рухани кемелдігіне 
баға берілетін болған. Мұны 
Шәкәрім бабамыз былай дейді:

– Хақ мұсылман кім болар 
– Айтса сөзі шын болар. 
Рахым, ұят, ар, ынсап –

Төртеуі болса, дін болар. 
Ақын өлеңіне зер салсақ, 

шынайы мұсылманның бірін-
ші кезектегі бейнесі – сөйлеген 
сөзінің дұрыстығында, айтқан 
әңгімесінің естілігінде екен. 
Абай ақын: «Естілердің айтқан 
сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі 
де есті болады» дейді. Естілік 
дегеніміз – көргені көп, са-
наға түйгені мол, жақсылықты 
жақтап, жамандыққа жаны қас 
жан. «Егер жүрек таза болса, 
тілден әдемі сөз шығады» деген 
екен білімнің қақпасы атанған 
Хазреті Әли (р.ғ.) бабамыз.

Нағыз адамға керек жақ-
сы қасиет рахым, ар, ұят, ын-
сап екен. Осы төртеуі жиылып 
адам бойында түгел тұрса, 

иманды жан екенін осыдан 
біледі екенбіз. Бұл төртеуімен 
хақ діннің тазалығын, мұсыл-
маншылықтың тұтқасын ұстай 
аламыз. Шәкәрім бабамыз әрі 
қарай жалғап:

– Төртеуінің бірі жоқ,
Бойында иман нұры жоқ.
Құры айтқанмен бола ма,
Мұсылмандық түрі жоқ, – 

деп сөзін осылай түйіндейді. 
Адамда рахым, ұят, ынсап, ар 
дегеннің бірі болмаса, иман-
ның нұры қайдан төгілсін?! 
Бұларсыз айтылған сөздің сөлі 
болмайды. Құр айтылған бос 
сөзден мұсылмандықтың түрін 
де, сипатын да көру әсте мүм-
кін де емес. Хадисте: «Көңіл 
бұзық болса, дененің істері де 
үнемі бұзық болады» делінген. 
Көңілі тазаның сөзі де жақсы 
істі туғызарын білген жөн.

Сөзіңді жеті өлшеп, 
бір жаз

Адам қоғамның өкілі әрі 
саналы тұлға иесі болған-
дықтан сөзінде сыпайылық, 
әдептілік, жеткізер ойының 
салмағы байқалып тұру керек. 
Ойдың тілі – сөз болып сана-
лады. Адам ойындағысы мен 
бойындағысын сол сөзімен 
білдіреді. «Жүзден біреу ше-
шен, мыңнан біреу көсем» деп 
бекер айтылмаған. Қазақ халқы 
қай заманнан шешендік өнерді 
ерекше құрметтеп, аталы сөз-
ге тоқтаған. Сондықтан болар, 
кешегі бабаларымыз «жақсы 
байқап сөйлейді, жаман шай-
қап сөйлейді», «жақсы сөйлесе 
аузынан нұр төгіледі, жаман 
сөйлесе аузынан жын төгіледі» 
деп кеткен. 

«Сөз қадірін – өз қадірім» 
деп түсінген текті халықтың 
ұрпағымыз. «Сөйлесем, сө-
зім – өзіме төре, үндемесем 
өзім – өзіме төре» деген екен 
Шығыс тың классигі, ақын 
Сағди. Көңілге қарап сөйлеу, 
ойланып сөйлеу деген бола-
ды. «Құлақтан кірген суық сөз, 

көңілге барып мұз болар» деген 
де нақыл бар. Көңілді жылата-
тын да, жұбататын да бір ауыз 
сөз екен. «Сынағысы келетін 
кісіге мін көп, өкпелегісі кел-
ген кісіге себеп көп» деген екен 
қоғам қайраткері, дарынды 
жазушы Әбіш Кекілбайұлы.

Алаштың арысы, ұлттың 
ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: 
«Жұрт керегін білетіндер көп, 
істейтіндер аз» деп айтқан. 
Қазір бөсіп тұрып ақыл ай-
татын да, қонжиған жерінде 
сынап-мінеп те отыратындар 
көп. Сондықтан сөздің сұрауы 
бар екенін естен шығармай, 
жеті өлшеп, бір жазатын уақыт-
тың ішіндеміз. Айтылған сөз – 
атыл ған оқпен тең. Жеті өлшен-

ген сөзден өкініш болмайды. 
Мынадай хадис бар: «Мүмін 
алдымен ойланады, кейін сөй-
лейді, ал мұнафық (екіжүзді) 
ойланбастан сөйлейді». Саңлақ 
сахабалар үнемі жақсы сөз сөй-
лейтін, саз сөйлейтін. Көбіне 
бос сөз айтып қоймайын деп 
үндемей жүретін. Сондай ұлы 
сахабаның бірі хазреті Әбу 
Бәкір (р.ғ.) аузына тас салып 
жүретін-ді. Себебін сұраған-
дарға: «Басқа бүкіл пәлекет осы 
тілден келеді» деп айтатын еді.

Желі 
жауапкершілігін 
сезінген жөн

Қазір ақпараттық техноло-
гиялар мен ақпараттық ресурс-
тардың  заманында ғұмыр ке-
шудеміз. Қолында смартфоны 
жоқ адам таппайсыз. Күн сай-
ын қалта телефонға тыңқ етіп 
келген ақпараттың ақ-қарасын 
айыра алмай, барлығын рас 
деп қабылдай салатын кейіп 
кешудеміз. «Ақпарат кімнің 
қолында болса, әлем соның 
иелігінде» деген сөз бар. Қазір 
қолымыздағы ұялы телефон 
күллі ақпараттың отанына ай-
налды. 

Еңбектеген баладан бастап, 
еңкейген қарияға дейін ақпа-
ратты осы әлемжеліден алып 
жатыр. Жақсысынан гөрі жа-
маншылығы басым ақпараттар-
дың санаға сіңгені сондай, жақ-
сылыққа жанасып, жетістікке 
қуана білмейтін деңгей қалып-
тасты. Қазір күллі ақпараттың 
ағынын әлеуметтік желіден 
табасыз. Әлеуметтік желінің 
сан қырлы пайдасы, оның 
шексіз зияны да бар. Қолдағы 
ақпараттың жақсысын, қажет-
тісін, пайдалысын алып, күл-
лі зияндысын қоқысқа тастай 
алатын ішкі имани сүзгіміз 
жұмыс жасау керек. Ол болма-
са сөз бен істің мәні қашады. 
Алтындай уақыттан қағылып, 
зиян шегушінің өзі боламыз. 
Желі арқылы біреулер білім 

алып, кәсібін жүргізіп, пайда 
көруде. Бірі қайырымдылық 
шаралар жасап, елге игі ісімен 
үлгі көрсетуде. Енді біреулер 
өзінің білімін бөлісіп, жақсы 
әңгімелерін, ғибратты сөздерін 
салып, өзгенің ой-танымын 
кеңейтуге үлесін қосуда. 

«Киімі лас болғаннан емес, 
ойы лас болғаннан сақтан» де-
ген екен байырғы данышпан-
дар. Желі өзімдікі, ауыз менікі 
дегеннен туған эгоизм таяз ой-
дан асырмай, кей жандардың 
қылығын азғындыққа, жаман-
шылыққа матап тұр. Ертең-
гі күні үлкен өкініш әкелетін 
мұндай азғын дүниелерден 
қорқар емес. Жалаңаштану 
да, балағат сөз айту да, неше 

түрлі негатив сөздер жазып, 
өзгенің ар-намысына тию де 
қазір желінің қалыпты көрінісі 
болып қалды. «Құдайдан қо-
рықпағаннан қорық» деуші еді 
баяғы үлкендеріміз. Құдайдан 
безгеннен әр бәле бола береді 
екен. Бұл сөзге бұрын ойымыз 
жетпесе, қазір көзіміз анық 
жеткендей. Желінің жауапкер-
шілігін бүгін сезінбесең, ер-
тең-ақ шайтанның жетегінде 
кетерің сөзсіз ақиқат.

Мұны білген 
абзал

Бұрынғы пайғамбарлардан 
жалғасып бүгінге жеткен мы-
надай тәмсіл бар: «Ұялмасаң, 
білгеніңді істе!». Мұны жақсы 
түсінген дана халқымыз ұр-
пағын «ұят болады, жаман бо-
лады, обал болады» деген үш 
ауыз сөзімен арсыздық істер-
ден тыйып, имани тәрбиемен 
өсірген. Бүгінгі өмір тіршілі-
гіміз әлеуметтік желімен тығыз 
байланысты болғандықтан, 
жақсы-жаманды сол желіден 
жолықтырамыз. Алайда сол 
желіні дұрыс қолданудың, пай-
далысын алып, қауіптісінен 
сақтанудың өзіндік кілті бар. 
Ол – жүректегі иманымыз, 
бойымыздағы ар-ұятымыз. 

Әр нәрсенің өз әдебі бола-
ды. «Адам әдебімен көрікті», 
– дейді қазақ халқы. Тамақ 
ішу, киім кию, жүріс-тұрыстың 
әдебі секілді сөз айтудың да, 
ой-пікірді дұрыс жазып жет-
кізудің де мынадай әдеп-нор-
малары бар екенін білгеніміз 
абзал.

1. Ниетті дұрыстау. Желіге 
жазатын сөзіміз, өзгелермен 
бөлісетін фото-видеолары-
мыздың мақсатын айқындау. 
Егер елге пайда беретіндей 
мақсатымыз болса, жақсы жаз-
бамыз да, әдепке негізделген 
бейнекөріністеріміз де сауап-
ты іске айналады. Сондықтан 
ниетіміз дұрыс, жақсы ойда 
жүруіміз керек.

2. Шегінен шықпау. Кез 
келген дүниенің өз шеңбері бо-
лады. Сөйлеудің шегі болғаны 
секілді, ой-пікірді жазу үшін 
де өз шеңбері бар. Қолымда 
пернетақта тұр екен деп, 
боқтық-былапыт, өсек-ғайбат, 
анайы сөздерге жол бермей, 
жазуда сақтық жолын ұстануы-
мыз керек. Сөз бостандығы, 
ой еркіндігі осы екен деп желі 
жазбаларында балағат, бейәдеп 
сөздерді қолданудан аса сақта-
ну қажет. Сіздің сөзіңіз кім 
екеніңізді көрсетіп тұрады.

3. Сауабы мен обалын ой-
лау. Жазар сөзіміз жеті өл-
шеніп, иман таразысынан, 
ақыл сүзгісінен өтуі керек. 
Сонда ғана сауапқа себеп бола-
сыз. Ал күнәлі посттың, желі-
дегі жазылған сөз бен пікірдің 
обалы бар екенін ескеру қажет. 
Мынаны ұмытпаңыз! Желідегі 
әр жазбаңыз, айтылған сөзіңіз 
секілді амал дәптеріңізге түсіп 
тұрады. Олай болса, жазар ой-
ыңызға терең мән беріп, пайда-
лы сөз жазуға әдет етіңіз.

Ардақты Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.): «Адамдардың жақсысы 
– өзгелерге пайдалы болғаны» 
деп айтқан. Демек, өзгелерге 
сөзімізбен, ісімізбен пайда ти-
гізу – бұл имандылық, адамгер-
шілік. Абай атамыз: «Өзің 
үшін еңбек қылсаң, өзі үшін 
оттаған хайуанның бірі бола-
сың, адамшылықтың қарызы 
үшін еңбек қылсаң, Алланың 
сүйген құлының бірі боласың» 
деп біздің мақсатымызды ай-
қындап кеткендей.

Сөздің сұрауы бар

Адам қиямет күні істеген 
ісіне ғана емес, айтқан сөзіне 
де жауап беретінін білсе, аз 
сөйлегені сондай, өзіне қатыс-
ты нәрселерді айтар еді деген 
екен бұрынғы жақсылар. Алла 
Тағала былай бұйырады: «Әй, 
иман келтіргендер! Алладан 
қорқыңдар да, әрдайым дұрыс 
сөз сөйлеңдер». («Ахзаб» сү-
ресі, 70-аят)

Алланың Елшісі (с.ғ.с.) бы-
лай дейді: «Әр күні таңертең 
мүшелер тілге мынадай деп 
жалбарынады: «Біздің атымыз-
дан сөйлегенде Алладан қорық, 
жаман сөз айтпа, бізді отқа тас-
тама! Біздің дінге мойын сұнып 
немесе мойынсұнбауымыз са-
ған байланысты. Сен дұрыс 
болсаң, біз де дұрыс боламыз. 
Сен бұрыс болсаң, біз де бұрыс 
боламыз». Бір хадисте: «Адам 
маңызы жоқ деп ойлаған бір 
сөз айтады. Бұл сөз Алла Таға-
ланың разылығына сай болға-
ны үшін қияметке дейін одан 
разы болады. Тағы бір адам 
мән бермеген бір сөзінің кесірі-
нен қия метке дейін Алла Таға-
ланың ашуына ұшырайды» 
делінген.

Бір күні Мұғаз ибн Жәбәл 
(р.ғ.) деген сахаба Пайғамба-
рымыздан (с.ғ.с.): «Иә, Алла-
ның Елшісі! Мені жәннатқа 
кіргізетін, тозақ отынан сақтап 
қорғайтын бір амал жайлы 
хабар берсеңіз» деп сұрады. 
Сонда Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) 
тілін нұсқап: «Ей, Мұғаз! 
Мына тіліңді жаман сөз айту-
дан сақта!» деді. Сонда Мұғаз 
ибн Жәбәл (р.ғ.): «Иә, Пайғам-
барым! Сонда біз тілімізбен 
сөйлеген сөзімізге күнәһар бо-
лып, жәһаннамға кіруге кіріп-
тар боламыз ба?» деп сұрады. 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Адам 
баласын тозақ отына түсіретін 
нәрсе – күнәһар сөздерді сөй-
леуші тілі» деп жауап берген 
екен.

Түйін. Өмірде сөзден 
сүрініп, опық жеп, өкінбеу 
үшін ең алдымен тілге абай 
болыңыз, жазар ойыңа бекем 
таныт. Абайша айтсам, «Сөзіне 
қарай кісі ал, кісіге қарап сөз 
алма!»

Болатбек ӘБУОВ, 
облыстың бас имамы

Оқу-жаттығу жиы-
нында команда алты жол-
дастық кездесу өткізуді 
жоспарлап отыр. Алдымен 
11 қаңтарда Әзербайжан-
ның «Шамахы» клубымен 
кездессе, одан кейін 16 
қаңтарда Косовоның 
«Балкани», 18 қаңтарда 
Әзербайжанның «Кяпаз», 
23 қаңтарда Сербияның 
«Раднички» клубтарымен 
шеберлік байқасады. Ал 
25 қаңтарда Болгарияның 
«Локомотив» (София) ко-
мандасымен ойнаса, 26 
қаңтарда сербиялық «Во-
ждавацпен» жасыл алаңға 
шығады.

Бүгінде бас бапкер Вик-
тор  Кумыков шетелдік және 
қазақстандық ойыншылар-
ды сы нақ тан өткізіп жатыр. 
Олардың арасында Бурки-
но-Фасодан келген Бен Азиз 
Загре,  Гвинея-Бисау футбол-
шысы Проспер Менди бар. 
Африка құрлығының өкілдері 
өз елдерінің құрамаларын-
да ойнайды. Бен Азиз Загре 
бұған дейін Португалияның 
«Гимарайнш», Арменияның 
«Улисс», Данияның «Эсь-
берг» командаларында ойын 
көрсеткен. Ол қызылорда-
лық команданың Түр кия дағы 
алғашқы жиынына қатысып, 
Өзбекстан олимпиадалық 
құрамасына қарсы кездесу-
де гол соқты. Ал 26 жастағы 
қорғаушы Проспер Менди 
футболшылық мансабында 
франциялық «Монтфермейл», 
норвегиялық «Стремсгодсет»,  
бельгия лық «Виртон» және 
бол гариялық «Спартак Варна» 
клуб тарының жейдесін киген.

Сондай-ақ, алғашқы оқу-
жат тығу жиынына қатысқан 
молдовалық қақпашы Степан 

Сикач, украиналық қорғаушы 
Виталий Приндета бұл жолы 
да «Қайсардың» дайындығына 
қатысуға мүм кіндік алды.  

Оқу-жаттығу жиынының 
төр тінші күнінде қызылорда-
лық команда сынағына бела-
русьтік 23 жастағы жартылай 
қорғаушы Дмитрий Бородин 
қосылды. Ол былтыр шым-
кенттік «Ордабасы» сапында 
Қазақстан кубогін еншілеген 
еді. Д. Бородин клубтық манса-
бында Беларусьтің «Гомель», 
«Динамо» (Минск), «Ислочь», 
Ресейдің «Чайка» секілді клуб-
тарында ойнаған.

Қазақстандық қорғаушы-
лар Қуаныш Қалмұратов пен 
Әділет Кеңесбек те сынаққа 
келді. Былтыр екеуі де «Тараз» 
сапында жасыл алаңға шықты. 
Қуаныш Қалмұратов 2016, 
2020 жылдарда «Қайсар» са-
пында ойнаған еді. Сондай-ақ, 
ол «Атырау», «Астана 1964», 
«Тұран» секілді клубтарда доп 
тепті. Әділет Кеңесбек бұған 
дейін «Тараз» сапында 29 
 ойында 3 гол соққан.

«СБ» ақпарат

«Қайсарға» жаңа ойыншылар 
сынаққа келді

Қаңтар айының алғашқы күндерінде қызылордалық 
«Қайсар» Түркияға екінші оқу-жаттығу жиынын өткізуге 

аттанып кетті. Онда 28 қаңтарға дейін алдағы маусымға 
дайындығын пысықтайды. 

«СӨЗ ҚАДІРІН – 
ӨЗ ҚАДІРІМ» ДЕП 
БІЛГЕН ЖӨН

90 жастан асқан шағында 
ұлттық  тау-кен саласының 
құрметті ардагері, «Халықтар 
Достығы» ордені мен «Ерен 
еңбегі үшін» медалінің иегері, 
Кентау қаласының құрметті 
азаматы Әбдіхан Бегімбет дү-
ниеден озды.

Әбдіхан Ермаханұлы1933 
жылы 21 желтоқсанда Қызы-
лорда облысы, Жаңақорған ау-
данында дүниеге келген. Орта 
мектептен кейін 1950 жылы Қа-
зақ Тау-кен металлургия инсти-
тутының тау-кен факультетіне 
оқуға түсіп, жоғары оқу орнын 
ойдағыдай бітіреді. Еңбек жо-
лын 1955 жылы "Ачполиметалл" 
комбинатында бастап, комбинат 
кәсіпорындарында құрметті ең-
бек демалысына шыққанға дейін 
жұмыс атқарды.  Жас маманнан 
комбинат басшыларының біріне 
дейін көтеріле жүріп, тау-кен 
металлургия саласында өзіндік 
қолтаңбасын қалдырды. Жалпы 
жер асты еңбек өтілі –  44 жыл.

1968 жылдан 1970 жылға 
дейін тәжірибе алмасу, жер-
гілікті мамандарға тау-кен са-

ласының қалыптасуына қолдау 
көрсету мақсатында Алжирге 
жіберілген.

Өндірісте жұмыс істеп жүріп 
бес өнертабыс пен жиырма ра-
ционализаторлық ұсыныстар-
ды қорғап, оларды тәжірибеге 
енгізген. Сол үшін 1978 жылы 
"КСРО өнертапқышы" төсбел-
гісін иеленді. Қазақстанның 
ұлттық тау-кен ғылымдары Ака-
демиясының "академиялық ке-
ңесші" атағын алды. 

1980 жылдан 1987 жылға 
дейін Шалқия кен орнын игеру-
ді басқарып, Шалқия кенішінің 
және салынып жатқан қаласы-
ның бірінші директоры болды. 
Кейіннен  "Ачполи металл" ком  -
би на тының бас ин женер орын-
басары, бас директордың кеңес-
шісі қызметін атқарды. Кентау 
қаласында "Қазақ тілі" қоғамын 
құрып, оған жетекшілік жасады. 

Әбдіхан Бегімбет Жұма-
бек Еділбаевтың "Тереңдегі 
тебіреністер"  романының, "Ар-
палыс" деректі фильмінің, "Елу 
жылда – ел жаңа", "Тағдыр", 
"Замандастар"сияқты тари-
хи-деректі повестердің кейіп-
кері болды. 2013 жылы "Кенші 
келбеті" атты кітабы шықты. 
Тау-кен саласының құрметті ар-
дагері бірнеше мемлекеттік және 
мерекелік медалдармен марапат-
талды. Оның отбасын тау-кен 
инженерлері династиясы деп 
атауға болады.

Әбдіхан Ермаханұлының 
қазасына орай отбасы мен 
туған-туыстарына көңіл қосын 
білдіреміз. Марқұмның жарқын 
бейнесі көп тің жадында сақта-
лады.

Жаңақорған ауданының 
әкімдігі, аудандық мәслихат, 

аудандық ардагерлер және 
қоғамдық кеңесі

Әбдіхан Бегімбет


