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Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 

төрағасы Дархан Жазықбаевты қабылдады.
Мемлекет басшысына Агент тіктің былтыр 

атқар ған жұмыстары мен оның тапсыр-
маларының орындалу барысы жөнінде 
есеп беріліп, алдағы кезеңге арналған 

жоспары туралы баяндалды.

Президентке мемлекеттік қыз метке кіру 
ісіндегі артық кедер гілерді жою, одан шығу 
тәртібін жеңілдету үшін жүргізілген жұ мыстар 
туралы мәлімет берілді. Дархан Жазықбаевтың 
айтуынша, мемлекеттік қызметке іріктеу және 
қабылдау процесін толық цифрландыру мақ
сатында «Еқызмет» жүйесі жаңғыртылды 
және оның базасында биыл 1 наурыздан бастап 

жаңа іріктеу жүйесі пилоттық жоба ретінде іске 
қосылады.

Агенттік төрағасы бюро кра тия лық кедер
гілерді азайтуға бағыт талған мемлекеттік орган
дардың қызметін талдау нәтижелері туралы 
да баяндады. Дархан Жазықбаев Агенттікті 
толыққанды HRинс титутқа айналдыру жө
ніндегі жоспарлы шараларға арнайы тоқталды.

Бұдан бөлек, ҚасымЖомарт Тоқаевқа 
салалық кадрлардың мемлекеттік аппаратқа 

қажеттігін ескере отырып, Президенттік жас тар 
кадр резервіне кезекті іріктеу өткізуге дайындық 
жұмыстарының басталғаны жөнінде мәлімет бе
рілді. Сондайақ өңірлік жастар кадр резервтерін 
құру жоспарда бар.

Кездесу соңында ҚасымЖомарт Тоқаев 
мемлекеттік аппараттың сервистік моделін қа
лыптастыру және мемлекеттік қызметті одан 
әрі жетілдіру жұмыстарын жүйелі түрде жал
ғастыруды тапсырды.

Жеделхат 
жолдады

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Түркияның 

оңтүстік-шығысында көптеген адам 
шығынына әкеп соқтырған жер 

сілкінісіне байланысты осы елдің 
Президенті Режеп Тайип Ердоғанға 

көңіл айту жеделхатын жолдады.

– Түркия Республикасында бол
ған аса күшті жер сілкінісі салдары
нан көптеген адамның қаза тапқаны 
туралы суыт хабарды зор күйзеліспен 
қабылдадым. Осындай қиын сәтте 
жақындарынан айырылған от басы
ларға, сондайақ бүкіл түрік аға йын
дарымыздың ауыр қайғыларына ортақ
тасып, Қазақстан халқының және жеке 
өзімнің атымнан көңіл айтамын, – деп 
жазылған жеделхатта.

Сонымен қатар Президент Қазақ
станның Түркияға тиісті көмек көр
сетуге дайын екенін жеткізді.

***
Президент Қасым-Жомарт 

Тоқаев Үкіметке Түркияның 
оңтүстік-шы ғысында болған 

жойқын жер сіл кінісінің салдарын 
еңсеруде шұғыл көмек көрсетуді 

тапсырды деп хабар лайды 
Ақорданың баспасөз қызметі.

Сыртқы істер министрлігі мен 
Төтенше жағдайлар министрлігі түрік 
билігімен байланыс орнатты. Жақын 
арада Түркия Үкіметінің өтініші бо
йынша зардап шеккен өңірлерге қа зақ
стандық құтқарушылар мен дәрігерлер 
ұшады.

Агенттік 
төрағасын 
қабылдады

ТАЛАН-ТАРАЖҒА ТҮСКЕН ТЕҢГЕ
кінәлі есепші ме, әлде...Үйінді астында 

қалғандар бар
Кеше таңертең жойқын жер 

сілкінісі Түркия мен Сирияда 
қаншама адамның өмірін қиды. 

Табиғи апат бүкіл Таяу Шығыста 
сезілді. Биліктің мәліметінше, 

Түркия мен Сирияда 7,8 балдық 
жер сілкінісі болып, кем деген-

де 195 адам қаза тапты. Ал 
түске қарай БАҚ 640-тан астам 

адамның қаза тапқанын хабарла-
ды. Өкінішке қарай бұл сандар әлі 

нақты емес. 

«Өнеркәсіпті  дамыту қоры» 
АҚ басқарушы директоры 
Ғалымжан Әдидің айтуынша, 
өтінімдерді қабылдау Астана 

уақыты бойынша сағат 10:00ден 
бастап www.autonesie.kz ресми 
сайты арқылы жүргізілді. Оған 
компьютер арқылы электрондық 

цифрлық қолтаңбамен қосылуға 
болады. Платформаға тек 
еліміздің аумағында тіркелуге 
мүмкіндік бар.

– Сайтта өтінім берген кез
де өтініш берушінің деректері 
автоматты түрде ЭЦҚ арқылы 
қалыптасады. Өтініш беруші 
міндетті түрде телефон нөмірін 
енгізіп, автокөлік өндіруші ком
панияны таңдап, өтінімге қол 
қояды. Өтінімнің тіркелу барысы 
сайттағы «жеке кабинет» арқылы 
тексеріледі, – делінген аталған 
қордың мәліметінде.

Қазіргі кезде «Өнеркәсіпті да
мыту қоры» АҚда жинақталған 
қаражат сомасы 7,6 млрд теңгеге 
жетті. Нәтижесінде бағдарламаға 
қатысуға 761 адам тіркеле ала
ды. Содан кейін платформа
да өтінім қабылдау автоматты 
түрде тоқтайды. Кейін аталған 
платформада өтінім қабылдау ай 
сайын жүргізіледі және 100ден 
астам адамды тіркеуге мүмкіндік 
береді.

Көлік алуға жеңілдікпен не
сие беру бағдарламасы бойын
ша бір автокөліктің құны 15 млн 
теңгеден аспауы, қаржыландыру 
сомасы 10 млн теңгеден артық 
болмауы, қаржыландыру мерзімі 
7 жылдан аспауы, бастапқы жар
на 0 пайыз деген бұрынғы шарт
тар өзгеріссіз қалды.

18 секундта 761 өтінім
Елімізде автосалоннан судай жаңа «темір тұлпарды» 

тақымына басуды қалайтын тұрғындар үшін кеше, 6 ақпанда  
өтінімдерді қабылдау платформасы іске қосылды.Бір қызығы, 18 

секундтың ішінде 761 өтінім қабылданып, бұған дейін насихаты 
дүркіреген шара осынша қысқа уақытта шолтаң ете қалды.
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Sb
Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»

Облыстық ішкі мемлекеттік аудит 
департаментінің дерегінше, өткен 

жылы 12 мектепте жүргізілген тексе-
ру нәтижесінде 550 млн теңге қаржы 

талан-таражға түскені анықталған. 
Мектеп директорлары электронды 

цифрлық қолтаңбасын есепшіге 
беріп, есепшінің мектепте мүлдем 

жұмыс істемейтін тұлғаларға 
еңбекақы аударып, құжат бо-

йынша бұрмалау жағдайлары 
тіркелген. Мұндай жағдайлар 

басқа да мемлекеттік меке-
мелерде жиі орын алуда. 

Сондай-ақ, жауаптылардың 
мемлекеттік сатып алу 

заңын жетік білмеуі, есепші 
мамандардың біліктілігінің 
жоқтығы да кемшіліктерді 

үдетіп отыр.

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Алдымен аймақ басшысы   Ғабит 
Әбдімәжітұлына «Қызылорда» су 
то рабын қайта жаңғырту жұ мыс
та рымен таныстырды. Нысан 1956 
жылы салынған.  Қазіргі таң да ол 
110 мың гектар суармалы және 
250 мың гектар жайылымдық жер
лерді аяқсумен қамтиды. Мұн да 
2020 жылы басталған қайта жаң
ғырту жұмыстары барысында сол 
жағалаудағы шлюзреттегіш, жаңа 
су торабы, су бекеттері мен тран
сфор маторлық қосалқы стан ция 
салынып, торап аймағы абат тан
дырылатын болады. Жобаның бас 
мердігері жұмысты биыл аяқтамақ.

Әрі қарай делегация мүшелері 
«ҚызылордаЖезқазған» авто жо
лын қайта жаңғырту барысымен 
танысып, жол құрылысына қажетті 
битумды сақтайтын қоймаларды 
аралады. Еске салсақ, аталған 
авто көлік жолын қалпына келтіру 
мә селесі көптеген жылдар бойы 
ше шімін таппай келді. 2021 жы
лы Қызылорда облысындағы 204 
шақырым бойынша 6 лотқа бө
лініп, мемлекеттік сатып алу кон
курсы өткізілді. Өткен жылы 
мердігер мекемелер «Қытай аза
маттық инженерлікқұрылыс 
кор  порациясы» ЖШҚ, «Қыран» 
ЖШС, «Гуйчжоу жолинженерлік 
кор  по рациясы» ЖШҚ, және «Ste
col Corporation» құрылысқа қа 
жетті құжаттарды әзірлеп, да йын
дық жұмыстарын жүргізді. Биыл 
мердігер мекемелер жолдың 100 
шақырымнан астам бөлігін аяқ
тауды жоспарлауда, құрылыс ма
териалдарының басым бөлігі қой
маға жеткізілді.

– «ҚызылордаЖезқазған» жо

лы – Президенттің тікелей бақы
лауындағы үлкен жоба. Халық
тың да біршама уақыттан бері 
кө теріп жүрген мәселесі. Сон
дық тан жолдың сапалы са лынуы, 
мерзімінде аяқталуы өте маңызды. 
Бұл жоба жол бойы логистикасын 
дамытып, жол қатынасын едәуір 
жеңілдетуге сеп болмақ, – деді 
танысу барысында Ғабит Әбді мә
жіт  ұлы.

– Расымен, халық бұл жа ңа
лықты ұзақ күтті. Ел Пре зиденті 
ҚасымЖомарт Кемел ұлының 
бас та ма сы мен жоба басталды. Біз 
өзі  міздің ай мақтан өтетін жолдың 
са палы салынуына атсалысатын 
боламыз, – деді облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев.

Түстен кейін Ғабит Сыздық
беков аймақ басшысымен бірге 
Жаңақорған және Шиелі аудан
дарына тікұшақпен барып, Сыр
дария өзеніндегі су деңгейін көріп, 
жағдаймен танысты. 

Қазір облыста 29 су басу қаупі 
бар аймақ анықталып, оған 366 
ар найы тех ника бірлігі және 1137 
ада мы бар 138 жауапты мекеме 
бе кітілген. Об лыстың бар лық ау
мағында өзен бо йында тәу лік бойы 
кезекшілік ұйым дас тырылуда. Да
риядағы жағ  дай қа лыпты, бар лық 
қажетті ма те риал дар мен техника 
қамта масыз етіл ген.

Сапар соңында ҚР Үкіметі 
Ап параты басшысының бірінші 
орын басары өңірдегі жүргізілген 
жұ мыстар табысты аяқталуына ті
лектестік білдірді. 

Ғабит Әбдімәжітұлының жұмыс 
сапары Түркістан облысында жал
ғасатын болады.

«ҚЫЗЫЛОРДА-
ЖЕЗҚАЗҒАН» ЖОЛЫ:
Биыл 100 шақырымнан 

астамы аяқталады

Кеше ҚР Үкіметі Аппараты басшысының бірінші орынбасары 
Ғабит Сыздықбеков Қызылорда облысына жұмыс сапарымен 

келіп, облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевпен бірге өңірдегі 
«Қызылорда-Жезқазған» автожолын қайта жаңғырту жұмыстары 

және Сырдария өзенінің жағдайымен танысты. 
Делегация құрамында ҚР ЭТРМ Су ресурстары комитеті 

төрағасының орынбасары Досбол Бекмағанбетов, «ҚазАвтоЖол» 
ҰК» АҚ басқарма төрағасы, директорлар кеңесінің мүшесі 

Мейрхат Қасымбаев және «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ сыртқы займдар 
департамент директоры Марат Махамбетов бар, – деп хабарлады 

облыс әкімінің баспасөз қызметі.
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Осы және өзге де өзекті 
мәселелер облыстық тексеру ко-
миссиясы ұйымдастыруымен өткен 
«Қаржылық бұзушылықтардың ал-
дын алу және қаржылық тәртіпті 
нығайту» тақырыбындағы семинар-
кеңесте айтылды. «Достық үйінде» 
өткен жиынға облыстық қаржылық 
бақылау органдарының және 
басқармалардың басшылары, ау-
дандар, қала әкімдерінің орынба-
сарлары, барлық салалар бойынша 
есепші мамандар қатысты.

Семинар-кеңесті тексеру 
комиссиясының төрағасы Мұса 
Қалдарбеков жүргізді. Ол сыртқы 
және ішкі мемлекеттік аудиттің 
негізгі міндеті – мемлекеттік бюд-
жет қаражатының тиімді пайда-
ланылуын қадағалау екенін атап 
өтті. Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев сыртқы және ішкі 
мемлекеттік аудит тарапынан бюд-
жет қаражатын игеру тиімділігіне 
тұрақты бақылауды жүзеге 
асырудың және мұқият талдау 
жүргізудің маңыздылығын атаған 
болатын.

Жиында күн тәртібіне сәйкес 
қазынашылық    департаментінің,   
ішкі мемлекеттік аудит депар-
таментінің, облыстық экономика 
және қаржы басқармасының және 

Мемлекеттік қызмет істері агент тігі 
облыстық депар тамен тінің өкілдері 
баяндама жасап, есепшілер тара-
пынан қойылған сұрақтарға жауап 
берілді.

Алдымен мемлекеттік аудит 
анық таған бұзушылықтар мен 
олар дың алдын алу мәселесі ай-
тылды. Тексеру комиссиясының 
мүшесі Талғат Ілиясов комиссия 
қызметінің өткен жыл бойынша 
негізгі қорытындыларына тоқталды.

Өткен   жылы   183    аудит   объек-
тісінде қаржылық бұзушылықтар 
анық талған. Кемшіліктердің не-
гізгі себебі – бухгалтерлік есепті 
жүргізетін мамандардың қол-
даныстағы заңнаманы жетік білмеуі 
мен жауапкершілікті сезінбеуі. 
Сондықтан мамандардың бі лік-
тілігін арттыру талап етілуі керек. 
Талғат Ілиясов мәселеге қатысты 
бірқатар ұсыныс айтты. Атап айтсақ, 
бюджетті жоспарлау сатысында 
Бюджет кодексінің қатаң сақталуы, 
мекемелерде қаржыландыру жос-
парының мерзімінде әрі сапалы 
орындалуы керек. 

Коммуналдық мүлікті бас-
қарудағы өзекті мәселелер туралы 
да сөз болды. Мәселеге қатысты 
облыстық экономика және қаржы 
басқармасы басшысының орынба-
сары Ринат Құдайбергенов баяндама 
жасады. Сондай-ақ, облыстық ішкі 

мемлекеттік аудит департаментінің 
басшысы Ербол Күзембаев аудит 
қызметінің нәтижелері туралы ба-
яндады.

Департамент өткен жылы 200-
ден астам аудиторлық іс-шара 
жүргізген. Нәтижесінде 15,9 млрд 
теңге көлемінде бұзушылықтар 
анықталған. Оның ішінде бюджет 
және басқа да заңнама бойынша 7 
млрд теңге, мемлекеттік сатып алу 
бойынша 8,9 млрд теңгені құрап 
отыр. Заңға қайшы әрекеттер көбіне 
тапсырыс берушілер мен құрылыс 
компанияларында тіркелген. Сон-
дай-ақ, ауыл шаруашылығы өнімін 
өндірушілерге субсидия беру 
 са ласында да негізсіз ақша ауда-
рымдары бар.

– Білім саласында мектепке 
дейінгі тәрбие беру ұйым дарында, 
мемлекеттік және жеке бала-
бақшаларда жан басына шаққандағы 
қаржыны дұрыс есептемей, бюд-
жет қаржысын артық жоспарлау 
деректері тіркелген. Сонымен қатар, 
мектептерде еңбекақыны артық 
аудару, жұмыс істемейтін, үшінші 
тұлғаларға ашылған есепшоттарға 
ақша аудару фактілері анықталды, – 
дейді Ербол Күзембаев.

Департамент өткен жылы 
Жаңақорған ауданындағы 12 мек-
тепке тексеру жүргізген. Нәти-
жесінде мұғалімдерге, басқа да 
қызметкерлерге артық еңбекақы 
төлеу, мектепте мүлде жұмыс 
істемейтін адамдарға негізсіз ақша 
аудару бойынша барлығы 550 
млн теңге талан-таражға түскені 
анықталған. 

Атап айтсақ, аудандағы №51 
мектептің өзінде 117 млн теңге, 
№169 мектепте 110 млн теңге, 

№213 мектепте 60 млн теңге, №195 
мектепте 70 млн теңге қаржы 
жымқырылған. Қазіргі таңда 
550 млн теңге қаржының 66 млн 
теңгесі ғана бюджет пайдасына 
өтелген. Сондай-ақ, 8 қылмыстық іс 
қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тек-
серу амалдары жүргізілуде.

Ербол Күзембаев «Артспорт» 
бағдарламасының жұмысына 
қатысты анықталған кемшіліктерге 
де тоқталды. Аудиторлық шара ба-
рысында 50 кәсіпкердің 848 балаға 
қаржыны артық жұмсауы бо-
йынша 53 млн теңге бұзушылық 
анықталған. Сонымен қатар, де-
партамент өткен жылы 2335 өтінім-
арыз қараған. Оның ішінде жеке 
тұлғалардан 819, заңды тұлғалардан 
1516 арыз түскен.

Арыз-шағымдардың басым бө-
лігі мемлекеттік сатып алу сала-
сына қатысты. Жиында бұл 
мәселеге қатысты облыстық ішкі 

мемлекеттік аудит департаментінің 
қызметкері Сәдір Ержанұлы ба-
яндама жасап, мемлекеттік сатып 
алу заңнамасындағы өзгерістерге 
тоқталды.

Ал мемлекеттік мекемелердің 
төлемді жүргізу кезіндегі өзекті 
мәселелері туралы облыстық қа-
зына шылық департаменті бас-
шысының орынбасары Қанат 
 Мырза баяндады.

– Былтыр азаматтық құқықтық 
мәмілелерді тіркеу үшін мемлекеттік 
мекемелерден 22684 өтінім қа был-
данып, оның 335-і орындаусыз кері 
қайтарылған. Орын алған қателіктер 
– көбіне мекеменің қаржы жоспа-
рында қаржы жетіспеуі, келісім-
шарт мәнінің ережеге сәйкес 
келмеуі, – деді ол.

Семинарда Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігі облыс бойын-
ша департаменті басшысының 
орынбасары Мейрамкүл Бибітова 

«Мемлекеттік қызметтегі әдептілік 
пен сыбайлас жемқорлық мәселесі 
туралы» баяндама жасады. Ол өз 
баяндамасында Әдеп жөніндегі ке-
ңесте қаралған тәртіптік істер бо-
йынша  жүргізілген  талдау нәти-
жесін атап өтіп, оның ішінде 
мем лекеттік сатып алу кезінде жиі 
орын алатын бұзушылықтардың ал-
дын алу үшін тиісті ұсыныстар айт-
ты.

– Өткен жылы әдеп нормала-
рын сақтамау фактілеріне қатысты 
кеңесте небәрі 7 тәртіптік іс қаралса, 
биыл көрсеткіш 36 пайызға артқан. 
Ал мемлекеттік қызметке кір кел-
тіретін тәртіптік теріс қылық жа-
саушылар саны 62 пайызға артқан. 
Былтыр Әдеп жөніндегі кеңесте 
қаралған істерге талдау жүргізілген 
болатын. Нәтижесінде қаралған 
істердің 50 пайызы мемлекеттік 
сатып алу заңын сақтамау бо-
йынша екені анықталып отыр.  
Материалдардың 24-ін прокура-
тура, 8-ін сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет, 2-ін тексеру комис-
сиясы, 2-ін мемлекеттік органдар  
ұсынған. Ал 9 тәртіптік іс департа-
мент жүргізген тексеріс барысын-
да анықталған, – деді Мейрамкүл 
Бибітова.

Семинар-кеңес қоры тын ды-
сымен мемлекеттік мекемелер мен 
квазимемлекеттік сектор басшыла-
рына есепші мамандарды арнайы 
курстарда оқытып, біліктілігін арт-
тырып отыру қажеттігі ұсынылды.

Тексеру комиссиясы қаржылық 
бақылау органдарының және эко-
номика саласымен бірлесіп, алдағы 
уақытта облысымыздың барлық 
аудандарында осындай семинар-
кеңес өткізетін болады.

ТАЛАН-ТАРАЖҒА ТҮСКЕН ТЕҢГЕ
кінәлі есепші ме, әлде...

Көлік алуға жеңілдікпен не-
сие беру бағдарламасына қатысып 
жатқан адамдардың өтінімі үш 
жағдайда қабылданбайды.

– Өтінімді тексеруге тиісті 
уақыт керек болады. Осыдан 
кейін сайттағы «жеке кабинетте» 
өтінім мақұлданып, бағдарламаға 
қатысатындар пулына адамның 
қосылғаны туралы хабарлама ке-
леді. Сонымен қатар, адамдардың 
өтінімі үш себеп бойынша қабыл-
данбауы мүмкін. Біріншіден, осы-
ған дейін бағдарлама аясында 
несие алса, ол адамның өтінімі қа-
былданбайды. Екіншіден, платфор-
мада осы адам ның өтінімі бұған 
дейін ен гізіліп, қарастыру кезеңінен 
өтіп жатса, жаңа өтінімді қосу 
мүмкіндігі болмайды. Үшіншіден, 
бағдарламаға қатысып жатқан бан-
кте қаражат лимиті тау сылса, өтінім 
қабылданбайды, – деді «Өнер-
кәсіпті дамыту қоры» АҚ басқарма 
төрағасының орынбасары Ринат 
Гаппаров.

Осы орайда ол бір адам екі жыл-
да бір рет жеңілдетілген несиені 
ала алатынын айтты. Автокөлік 
пен несиені берудің толық рәсімі 
60 күннің ішінде аяқталады. Осы 
рәсімнен аталған мерзімде өте 
алмағандар пулдан шығарылып, 
өтінімді қайтадан беруі керек. Атап 
айтқанда, өтінімі мақұлданған 

адамдар төлем шотын алу үшін 
автосалонға барып, кейін банктегі 
құжаттарды рәсімдеуі тиіс.

Санаулы уақытта 4 пайыздық 
автонесиеге өтінім беруге арналған 
сайтқа 1 милиионнан астам адам 
кірген.

– Негізі сайтқа 1 миллион-
нан астам пайдаланушы кірді. 
Оның ішінде өтінім берген 125 
мыңнан астам азамат тіркелді. 
Осы платформаға еліміздің барлық 
аймақтарынан өтініштер түсті, – 
деді «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ 
басқарма төрағасының орынбасары 
Жанар Ибрашева.

– Бүгін палтформаға тіркел-
геннен кейін, өтініш беруші 
автосалонға және банкке барып, 
өз жұмыстарын жалғастырады. 
Жеңіл детілген автонесие ресім-
деудің алғашқы легіне тіркеліп 
үлгерген 761 адамның кейбірінің 
өтініші кері қайтарылуы мүмкін. 
Өйткені кейбір азаматтар жүйенің 
шынымен жұмыс істеп тұрғанын 
немесе қалай істеп тұрғанын тексе-
ру үшін кірген болуы мүмкін. Кейбір 
адамдардың төлем қабілеттері 
расталмауы мүмкін. Осы себепті 
кейбір азаматтардың өтінімі 

тіркелгенімен, несие ресуімдеуден 
бас тартылуы ықтимал. Ондай 
адамдар несие алғандар тізіміне 
кірмейді, яғни, келесі айда плат-
форма ашылғанда қайта кезекке 
тұра алады, ал, олардың орнына 
басқа өтінім алынбайды, – деді ол.

– 761 қазақстандық өз өтінім-
дерін платформа жұмысын 
бастаған алғашқы 18 секунд 
ішінде беріп үлгерді. Өтінім 
қабылдау сағат 10.00-де басталса, 
алғашқы минуттың ішінде 125 мың 
адам кірді, – делінген баспасөз 
 хабарламада.

АВТОНЕСИЕ: 
18 секундта 761 өтінім

1-бет

Жер сілкінісінің Газиантеп 
қала  сынан 20 миль қашық тық-
тағы Кахраманмараш провин ция-
сын дағы Пазарчик қаласында  6  
миль тереңдікте және алты күшті 
сілкіністің болғаны хабарланды. 
Түркияда кемінде 76 адам, Сирияда 
тағы 119 адам қаза тауып, екі елде 
жүздеген адам жараланды деп ха-
барлайды Sky News.

Түркияның Османие про-
вин циясының губернаторы жер 
сілкінісі салдарынан кемінде 34 
ғимараттың, Малатия губерна-
торы өз провинция сында 130 
ғи мараттың қирағанын айтты. 
Түркия президенті Режеп Та йип 

Ердоған Twitter парақшасында 
жер сілкінісінен зардап шеккен 
аймақтарға дереу іздеу-құтқару топ-
тары жіберілгенін айтты. «Біз бірге 
бұл апатты мүмкіндігінше тезірек 
және ең аз шығынмен жеңеміз деп 
үміттенеміз» деп жазды ол.

Ал Ішкі істер министрі Сү-
лейман Сойлу бірінші кезектегі 
міндет – құлаған ғимараттардың 
астында қалғандарды шығарып, 
ауру ханаларға жеткізу екенін 
мәлімдеді.

Daily Sabah басылымының ха-
барлауынша, шенеуніктер Малатия 
провинциясында 23, Шанлыурфада 
17, Османиеде 7 және Диярбакыр-
да 6 адамның  қай тыс  болғанын 

айтқан. Бірақ ауыр зардаптарға 
байланысты қаза тап қандар саны 
әлдеқайда көп болуы мүмкін.

Кеше Астана уақытымен 17:00-
дегі жағдай бойынша үйінділер 
астында әлі жүздеген адам жатыр 
деген болжам айтылған. Түркия 
вице-президенті Фуат Октай Га-
зиантеп және Кахраманмараш 
провинцияларында 900-ге жуық 
ғимарат қирағанын хабарлады. Ай-
туынша, қираған ғимараттардың 
жалпы саны – 1718.

Шекараның Сирия жа ғында 
жер сілкінісі қарулы оппо  зи-
ция  қолындағы ай мақтарды қи-
ратты. Бұл аймаққа миллиондаған 
сириялықтар қоныс аударған және 

онда жылдар бойғы қақтығыстардан 
кейін денсаулық сақтау жүйесі 
тозған.

Associated Press мәліметінше, бір 
ғана Атмед қаласында кем дегенде 
11 адам қаза тапты. Үйінді астын-
да қалғандар да бар. Сирияның 
мемлекеттік ақпарат құралдары 
солтүстіктегі Алеппо қаласы мен 
орталық Хама қаласында кейбір 
ғимараттардың құлағанын хабарла-
ды.

Әзірге жер сілкінісі сезілген 
Мысыр, Ливан немесе Кипрде адам 
өлімі немесе ауыр зардаптар туралы 
ақпарат түскен жоқ.

«СБ» ақпарат

Үйінді астында қалғандар бар

Бізде тағамның түрі көп. Ал 
палау мен ет бұрыннан қазақ 
дастарханының сыйлы тағамы са-
налады. Бірақ үйге мейман кел-
генде оның алдына мол етіп  ет 
тағамын қою дәстүр болған. Де-
генмен  сапалы жақсы күрішпен 
палау тағамын даярлай білсеңіз, 
еттен қалыспайды. Палау қамырлы 
ет тағамына қарағанда, ас қорыту 
жүйелеріне жеңіл әсер етіп, тез 
қорытылады. 

Күріштің түрі көп, әрқайсысы 
өзіндік дәмге ие. Ал «Девзира» 
күрішінің палауы балалар мен 
үлкендер үшін диеталық ас са-
налады. Қан қысымын түсіреді. 
Сондықтан оның палауы қойдың 
құйрық майы мен сары сәбіз салып 
даярланады. 

Қызылордада өткен па-
лау фестиваліне қатысу маған 
бұйырмады. Мен осы жойып алған 
«Девзира» күрішімізді қайта жан-
дандырып, бабаларымыз дәмін 
татқан сүйкімді ұлттық палау 
күнделікті дастарханымызға қайта 
қойылса екен деймін.

Бүгінде «Девзира» Ферғана 
өңірінде ғана егіледі. Ол жақта 
Қырғызстанның таулы салқын 
Өзгені мен Сох өзені бойына 
егілген күріш  сапалы саналады. Бұл 
күріштің Сыр бойында өскенін бала 
кезімде үлкендерден естігенмін. 

Қиыр Шығыс елдерінде 
күрішті әуелі өндіріп өсіріп, оны 
су кешіп жүріп отырғызады. Бізде 
де бұрын диқан бабаларымыз 

су салқын болғандықтан, әуелі 
жерді қарыстап, таяқпен шұқып 
бір түйір күріш тастап егіп, одан 
соң атызға су жібереді екен. Сон-
да ол топ болып өсіп біздің қатты 
желде де құламайды. Әрі  өнімі де 
мол болады. Дегенмен ол күрішті 
біздің желсіз аудандарға шашып 
ексе де болады ғой. Ауылдағы 
жеке кәсіпкерлер қымбат күріштің 
жақсы сорттарын әкеліп, ерінбей 
осы тәсілмен егіп, екі-үш жылда 
табатын табысты бір жылда табуы 
әбден мүмкін. Жаңашылдық пен 
жасампаздық, еңбекқорлық пен 
сапа бізді алға тартады.

Қазір ол күріштің бағасы Қоқан 
жақта келісі қырық мың сум, яғни 
біздің бір мың алты жүз теңгеге тең 
екен. Бұрын біз де ол жақта осы 
«Девзира» күрішті еттің бағасымен 
бірдей бағада алып, достармен 
бірге палау даярлайтынбыз. Дәмін 
аңсаған соң ол жаққа барғандарға 
он мың теңге беріп төрт келі алдыр-
дым. Енді «Девзира» күріштің жақсы 
сорттарын әкеліп, Сыр бойы, яғни 
өз отанында қайта жандандырайық. 
Бұл диқан бабаларымыздың амана-
ты болсын.

Біз басқа елдерге қарағанда, ет 
пен ет өнімдерін мол тұтынамыз. 
Күнделікті тамақ түрін өзгертіп, 
денсаулыққа пайдалы, витамин-
дерге бай әртүрлі көкөністерді 
пайдаланған жөн. 

Бекназар ӘБСАДЫҚОВ.
Қызылорда қаласы

«Девзира» 
қайта орала ма?

Ас – адамның арқауы дейді халқымыз. Күнделікті дастарханда 
сапалы, әртүрлі тағамның күн сайын өзгеріп тұруы адам тәбетін 
ашады, денсаулық үшін де аса пайдалы. Сондықтан біздің ауыр 

экологиялық өңірде мұны арнайы құнттауымыз керек.
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Бұл пайымдарымды ай ма 
ғымыздан қанатта нып 

ұшып шығып, асқар биік терге 
ұя салған, қияларға қо нып, қы
рандай самғаған Сыр бойы ның 
төл перзенті Бердібек Маш
бекұлы Сапарбаев турасында ай
ту – менің аза маттық парызым. 

Бердібек Машбекұлы – өзі
нің өмір жолында, еңбек жо
лында көптеген биіктерді ба
ғындырған, еліне еңбек еткен, 
халқына қызмет жасаған қай
раткер тұлға. Жаңақорған ау
данында 1953 жылы дүниеге 
келіп, сол жерде орта мектепте 
оқып, өсіпөнген қарапайым 
ауыл баласының маңдайына 
жа зылған өрлеу жолы өнегелі 
де күрделі. Жаратылысынан бо
йындағы жігер, ұмтылыс, қай
сарлық, батылдық, алғыр лық 
қасиеттері, білімі оны үнемі алға 
жетеледі. Қандай қиындықтар 
болса да тайсалмай, іске жан
тәнімен кірісіп кететініне талай 
көзіміз жетті.   

Мен өзім әуелде оның аты
жөніне сырттай қанық едім. 
ҚР Білім министрлігінде орын
басар, кейіннен ҚР Ми нистрлер 
кабинеті Аппара ты ның жетек
шісі өз жерлесіміз екенін біле
тінмін. Ал 1995 жы лы ол өзінің 
кіндік қаны там ған туған өл
ке сінің басқару шы  лық тізгінін 
қолына ал  ған да алда әлі тағы да 
төрт об  лыс тың әкімі боларын, 
алар асу  лары, шығар шыңдары 
қан дай екенін сезбегені де анық. 
Күз дің алғашқы айында Бер
дібек Машбекұлы Қызыл ор да 
об лысының әкімі болып та ға
йындалғанда сырбойы лық тар
дың жаңа серпін, тың баста
малар, жағымды жаңалықтар 
күткені рас.

Сол 19931995 жылдары мен 
Мәскеуде докторлық диссер
тацияммен айналысып, Томск 
қаласымен екі ортаны жол қы
лып жүрген кезім еді. 1995 
жыл дың соңына қарай диссер
тациямды қорғап келдім де, 
1996 жылы 2ші қаңтардан бас
тап Қызылорда агроөнеркәсіп 
өндірісі инженерлері институ
тының 1ші проректоры қыз
метіне кірістім. Көп уақыт 
өт   пей, қаңтар айында Б.Са пар  
баев мені жас ғылым док то ры, 
институттың жаңадан та ғайын
далған 1ші прорек то ры ретінде 
қабылда уына ша қырып, жақын 
таныс тық. Оған дейін ұстазым, 
бірінші басшым академик У.Би
шімбаев мені сырттай таныс
тырып қой ған болуы керек, 
қа  былдау жа сауына да соның 
ық  палы ти гендей. Бірінші жүз
бежүз танысқан сәттен бастап 
жы лы шыраймен қабылдап, 
инс   ти туттың болашағы тура лы 
ке  ңінен әңгімелестік. Бұл та  
ныстық, әңгімелесуден мен қа 
нат танып шықтым. Оған се  беп 
институттың бола шағы ту  ра лы, 
оны келешекте аг ро  тех  никалық 
немесе поли тех  ни калық инсти
тут етіп, өңі  рі мізге қажетті 
ин  женерліктех  никалық, мұ
найгаз сала сы на мамандар 
да йын дау, ма  тери алдықтех
ника лық ба за ны дамыту, білікті 
ұстаз  дар қа уы  мын қа лыптастыру 
тұрғы   сын да келелі мәселелер 
қоз ға лып, бо лашаққа үлкен 
жоспар лар жасалды. 

– Сіз техника ғылымының 
докторы, жас ғалымсыз, осы ба
ғыттарда жұмыс жүргізу керек, 
институтты дамытудың страте
гиялық бағыты осы бо луы ке
рек, – деп сөзін тұжы рымдады 
әкім. Облыстың бі  рін ші бас
шысы осындай қол  дау жасап, 
қызығушылық та  нытып, бағыт 
беріп отырса, қа лай қанаттанып 
шықпай сың?! Мұнан кейін де 
біз об лыс тық деңгейдегі түрлі іс

ша ра ларда кездесіп тұрдық.  
Оның халықпен тығыз бай

ланыс жасай білуі, халықты 
тыңдай білуі, халықпен ете
не араласуға бейімдігі, жергі
лікті жердің ерекшелігін, ты
ныстіршілігін байыппен ұғы   на 
алуы, сөзіне сендіріп, ізіне еріте 
алуы, бастаған ісін со  ңы на 
дейін жеткізіп, нә ти   жесіне қол 
жеткізуі, керек же рінде айтып 
тастайтын ба тыл  дығы елі нің 
қо  шеметіне бөледі. Халқы сен
ді, қолдады, үміт артты. Сол ке
зеңдер бар лық еліміз үшін, Сыр 
бойы үшін нағыз қиынқыстау, 
күр делі шақ еді. На рықтық қа
ты  насқа көшудің алғашқы 
жыл    да рының қан шалықты 
қиын   шылық тармен жүргенін 
ұмыт    қан жоқпыз, бәрі көз алды
мыз да.   

1996 жылы мамыр айын
да Үкіметтің бір қаулысымен 
Қы  зылорда агроөнеркәсіп өн
ді рісі инженерлері институ ты 
Ы.Жақаев атындағы Қы зыл  орда 
политехникалық инс    титуты бо
лып, Қызылорда пе  да  го гика лық 
институты Қор қыт ата атын
дағы Қызыл ор да гума нитар
лық универ си теті болып қайта 
құрылды. Сол кездегі тәр тіп бой
ынша облыс әкімдері ректордың 
та  ғайындалуына ті келей өз ке 
лісімдерін беретін. У.Би шім баев 
Жамбылдағы уни вер си тетке 
рек тор болып та ға  йын далып, 
сон да баратын болды. Мені 
Бердібек Маш бек ұлы ша қырып 
алып: «Ы.Жа қаев атындағы 
Қы зыл орда поли тех никалық 
институ тының рек то ры лауазы
мына сіз дің кан  ди датураңызды 
ұсы нып жа тырмыз, мен сізді 
қолдай мын және сізге сенім 
артамын, ми нистрлікке өз ке
лісімімді бердім, қызметке кірісе 
бері ңіз», – деді. Тәртіп бойынша 
мен алқа мәжілісіне барып, со
ған қатысуым керек еді, ал мен 
Алматыға бармайақ, 1996 жылы 
шұғыл түрде ректор лауазымына 
тағайындалдым.

Бердібек Машбекұлы облыс 
әкімі болып тағайындалғаннан 
кейін біздің облыстың әлеу
меттікэкономикалық дамуы
на ерекше серпін беретін жо ба 
–  Қызылорда арнайы эко но
микалық аймағын құру ту ра
лы бастама жасады. Бұл жо
баны жасап, жүзеге асыруға 
ака   демик У.Бишімбаев, эко
но   мистғалымдар И.Ким, 
Б.Шә   менова, Ү.Шал бо лова, 
А.Ба   қыт жанов, Е.Мах ниц кая 
қа тысқан жұмыс тобы құ ры лып, 
техникаэкономи калық не гіз
де месін жасауға атса лыс тық. 
Бер дібек Сапарбаев өзінің жаңа 
форматтағы экономист екенін, 
істің көзін таба білетін, батыл 
шешімдерге бара алатын басшы 
екенін дәлелдеді.    

Облыс әкімінің аймағы мыз  
дағы жоғары оқу орында ры на 
жасаған ерекше қолда уын ай та 
кеткім келеді. 1996 жы лы біз
дегі «Южнефтегаз»  бір  лес тігі 
ка надалық «Харрикейн Хай д
ро карбонз ЛТД» ком пания сы
на өткен еді. Сол кезде оның 
президенті Кит Макрей бола
тын. Бердібек Маш бекұлы біз
дің институт пен Қорқыт ата 
атындағы Қы зыл орда гумани
тарлық уни вер  ситетін халық
аралық дең гейге көтеру, әлемдік 
білім ке  ңістігіне шығару мақса
тын да екі оқу орнының ға лым
дарын өңірімізге келген сол 
компанияның басшыла рымен 
та ныстырды. Соның нә ти
же  сінде Канаданың ха лық
ара  лық даму агенттігі (CIDA) 
– СИДАмен Z010776 «Қа зақ
стан ның жоғары оқу орында
рына тех никалық көмек көр 
сету» бірлескен жобасы ая сын да 

бірінші рет Калгари қа ласын
дағы Оңтүстік Альберта техно
логиялық институтында біздің 
24 оқытушымыз мұнай ісі, биз
нес, ақпараттық технология
лар, бақылауөл шеу құралдары 
сияқты басым бағыттардан 
төрт айлық та ғы лымдамадан, 
ағыл шын ті ліне оқытудан өтті, 
ағылшын тілінде 150 оқуәдіс
темелік ма  териал алынды, Auto
CADорталығы, бақылауөлшеу 
құ рал дарының аспаптық зерт
ханасы, дәнекерлеу орталығы 
ашылды, лазерлік атмосфе ра
лық байланыс желісі (ЛАЛС) ор
натылды. Бұл жоба 2003 жыл ға 
дейін жұмыс істеді. 

Сонымен бірге, ағыл шын 
тілінің профессоры Т.Кен шін
байдың атсалысуы мен Ка на
даның Ауылшаруа шылық Олдс 
коллед жімен ынты мақ тастық 
туралы келісімшарт жа салып, 
университеттің оқузертханалық 
базасы ретінде канадалық тәжі
рибемен аума ғы 270 шаршы метр 
жылыжай салдық, онда алғаш 
рет еу ропалық технологиямен 
көк өністер өсіру қолға алынды 
және ол әлі күнге жұмыс істеп 
келеді. Осының бәріне бағыт 
беріп, қолдау көрсетіп отыр ғаны 
үшін облыс әкіміне шексіз риза 
болдық.

Елімізде жоғары білім бе
ру саласындағы жүр

гі зіліп жат қан реформаларға 
орай, 1998 жылы 24 наурызда 
Үкі мет қау   лысымен Қорқыт 
ата атын    дағы Қызылорда гума
ни    тар   лық университеті және 
Ы.Жа   қаев атындағы Қы зыл 
ор да по  ли техникалық инсти 
туты бірігіп, Қорқыт ата атын
дағы Қызылорда мемле кеттік 
уни   верситеті болып құ рылды. 
Сол кезде облыс әкі  мінің ұсы
нысымен мен рек тор болып 
тағайындалдым. Айма ғымыз да
ғы екі үлкен жо ғары оқу орны 
қосылғаннан кейін өте үлкен 
ауқымды жұ мыстар басталды. 
Бұл жерде де облыс әкімі Б.Са
парбаев тағы да сол өзіне тән 
көрегендікпен бізге жол сілтеп, 
бағытбағ дар, ақылкеңесін 
бе  ріп, кө мек ке келді. «Туған 
жер   ге туың ды тік!» деген асыл 
сөз осын  дай жанашырлықтың 
дә лелі болса керек. Бердібек 
Маш   бек ұлының тікелей ықпал 
етуі мен және өзінің ұйым дас 
ты  руымен сол кездегі әлФа
раби атындағы Қазақ мем ле  
кеттік уни верситетінің рек торы 
Нә рібаев Көпжасар Нәрі бай
ұлы, Қазақ халық шаруа шы
лығы инс тиутының ректоры, 
академик Мамыров Нұр ғали 
Құлшыманұлы, Қазақ аграр
лық университетінің ректоры 
Сағадиев Кенжеғали Әбен ұлы, 
Абай атындағы Қазақ педа
го гикалық университетінің 
рек торы Садықов Тоқтар 
Сәл  мен ұлымен танысып, уни
вер  си теттің әріптестік аясын 
кеңейте түстік. Бұл біздің уни
верситет ұстаздарының ғы лы
ми әлеуетін дамытуға оң ық
палын тигізді, аталған жоғары 
оқу орын дарында ұстаз да ры
мыз кан дидаттық, док тор лық 
дис сертациялар қор ғап, ғы
лы ми дәрежелі кадрлармен 
қам тамасыз ету мәселесі жол
ға қойылды. Сондайақ шет
елдік әріптес ЖООмен қа
рымқатынасқа мән берді, атап 
айт қанда, Мәскеудегі Губкин 
атын дағы мұнайгаз академия
сынан келген ғалымдарды жеке 
қабылдап, өңірімізге мұнай са
ласының мамандарын дайын
дау да бірге жұмыс істеуге 
ша қырды. Университет осы ака
де миямен әріптестік қарымқа
тынас орнатып, ұстаздар сонда 
білім алу мүмкіндігіне ие болды. 

Бердібек Сапарбаев универ
ситеттің жас ғалымдарына ғы
лыми жетекшілік жасап, Асқар 
Бақытжанов, Елена Махниц
кая тәрізді жас ғалымдар кан
дидаттық диссертацияларын 
қор ғады. Облыс басшысының 
уни верситетке келіп лекция 
оқу дәстүрін енгізді, аптасына 
бір келіп студенттерге эконо
ми  калық реформалар туралы 
дәріс оқып тұрды, бұл да жаңа
шылдықтың бір көрінісі еді. Сту
денттерге дәріс оқуымен қатар, 
өзінің ғылыми ізденістерін те
реңдету арқылы «Өндірістікша
руашылық жүйедегі инвести
ция лық үдерістерді басқару» 
та  қырыбында 1999 жылы док
торлық диссертация қорғады. 
Бұл теория мен тәжірибені ұш
тастырып, ғылыми ізденіс нә ти
желерін өндіріске енгізудің нақ
ты нәтижелі жемісі еді. 

Облысқа басшылық еткен 
жылдары аймағымызға көр нек
ті қоғам қайтаркерлері, зия лы 
қауым өкілдері, есімі елге бел гілі 
тұлғалар келсе, міндетті түрде 
университетте ұстаздар қа уы мы
мен, студенттермен кездесулер 
ұйым дастыруды жіті қада ғалады. 

Жоғарыда айтып кеткенім
дей, екі жоғары оқу орны 
қо     сыл ған кезде еліміздегі, 
ай      ма ғы  мыз дағы әлеуметтік
эко   но  ми калық ахуал күрделі, 
тұр  ғын үй құрылысы тоқы
раған, пәтер, газ, жарық, жылу 
мәсе   лелері күрделі кезең бо
латын. Сондай қиынқыстау 
ке зеңде жар қын бо лашаққа 
бол жам жасап, кәміл сенім ұя
латқан жақсы істерге бастама 
жасағанын қалай ұмытарсыз?! 
Қазіргі облыстық ме дициналық 
орталық маңайынан 30 гектар
дан астам жерді бөліп беріп, 
қаланың Бас жоспарына уни
верситет кварталы деп енгізілді. 
Жоспар бойынша ол жерге келе
шекте мұнайгаз факультетінің 
кешенін, студенттік жатақхана, 
спорттықсауықтыру орталығы, 
агробиологиялық орталық және 
40 пәтерлік оқытушылар үйі 
үлкен кампус ретінде салына
ды деп межеленді. Сонымен 
бірге   жеке тұрғын үй салуға 126 
жер телімі бөлінді. Қазір соның 
біразы жүзеге асты, «Сейхун» 
спорттықсауықтыру кешені, 
типтік жобамен салынған 
жатақхана, агробиологиялық 
орталық университет ұстаздары 
мен студенттерінің, жалпы қа
лалықтардың игілігіне айналды, 
40 пәтерлік үй салынып, уни
верситет ұстаздары қоныстанды. 
Бөлінген 126 жер теліміне 
өздерінің жеке үйлерін салып 
алған ұстаздар мен қызметкерлер 
қазір рахатын көріп отыр. 

Бердібек Машбекұлы – 
сер  гек тікті жанына се

рік еткен жан. Ол спортқа да 
өте жақсы қолдау көрсетті, ап
тасына 2 рет жұмыстан кейін 
жастармен футбол ойнайтын. 
Университеттің спортшыларына 
ерекше қолдау көрсетті, жарыс
тардан жеңіспен оралғандарды 
жеке қабылдап, құттықтап, сый
сияпат жасау дәстүрге айналды. 

Мен облыс басшысы ретінде 
атқарған сансалалы қызметінің 
бір бағыты ғана туралы, уни
верситетке, жоғары білім беру 
ісіне жасаған қамқорлығы ту
ралы ғана сөз еттім. Жақында 
ғана 85 жылдығын атап өткен, 
халықаралық рейтингте алдың
ғы қатарда тұрған Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда универ
ситетінің осындай жетістіктерге 
жетуіне кезінде облыс басшы
сының жасаған қолдауы, бер
ген бағытбағдары көп көмегін 
тигізгенін атап айтуымыз керек. 
Сонымен бірге оның бас шылық 

жасау тәжірибесімен қа тар, 
ҚР Әлеуметтік ғылымдар ака
демиясының құрметті мүшесі 
екенін, «Аймақтың өтпелі ке
зеңдегі экономикасы», «Арнау
лы экономикалық аймақтар. 
Құ ру тәжірибесі», «ҚР Кеден 
ко дексі» кітаптарының, ҚР Ке
ден кодексіне түсініктеменің ав
торы екенін де еске салғанымыз 
орынды деп есептеймін. 

Қызылорда облысының әкі
мі болып еңбек еткен жылдары 
оның барлық іскерлік, ұйым
дастырушылық қасиеттері, бі
лімділігі жарқырап көрінді. Ол 
үлкен жауапкершілікті істерді 
абыроймен атқара алатындығын 
дәлелдей алды, осы облыста 
шыңдалды, тәжірибе жинады, 
өзінің халықпен жұмыс істей 
алатын табанды басшы екенін 
көрсетті. Халықпен араласу ар
қылы билік пен халықтың ара
сындағы алтын көпір іспетті, 
көп шіліктің өз тілінде сөйледі, 
ұлтының жанашыры екенін 
көр сете алды. Сондықтан бо
лар, кейінгі қызмет жолдарында 
күрмеулі мәселелері же терлік 
бірнеше облыстардың бірінші 
бас шысы лауазымына таға
йын  далды. Қай өлкеде жүрсе 
де, үнемі халықтың көз алдын
да болды, жаны тыныштықты, 
«ауыр дың үстімен, жеңілдің ас
тымен» жүруді қаламады, қай 
істі қолына алса да ойдағыдай 
ат қарды, оң шешімін таба алды,  
жемісін халық көрді.

Жамбыл облысына әкім бо
лып тағайындалуы, шыным ды 
айтсам, мені қатты толғантты. 
Апырай, елдің бірлігі, ұлтара
лық қарымқатынас шиеле
ніс кен сәтінде сондай қиын 
күр делі мәселені шешуге жібер
діау деп ойладым. Ұрыс ала
ңы на, майданның алдыңғы 
ше біне тек тәжірибелі, батыл, 
ер жүрек қолбасшылар жібері
летіні сияқты, оның да тағды
рына қиын дықтарды шешу жа
зылған екен дедім. Ол – жалпы 
Қазақстандағы басшы қай рат
керлердің ішінде сирек кез де
сетін тұлға. Ол министр де, Пре
мьерминистрдің орынбасары 
да болды, ол бес облыстың әкімі 
де болды. Қай жерде қиын, қай 
жерде проблема бар, сол жерге 
жіберілуі бұл кез келген тұлғаның 
маңдайына жазыла бермейтін 
сындарлы да күрделі жол. Сол 
жолдан Бекең абыроймен өтті. 
Ел алдындағы еселі еңбегінің 
нәтижесінде мемлекеттік мара
паттарға ие болды.  Оның әділ, 
адал, жантәнімен елге қызмет 
етуі, ұлттың тағдырын, бола ша
ғымызды ойлауы, жүріп өткен 
жолы жастарға үлгіөнеге. 

Әрқашан елмен байланыста 
болып, жағдайымызды, отба сы
мыздың амандығын сұрап отыра
тын қамқоршымыз, тілекшіміз, 
ұстазымыз болған Бердібек 
Маш бекұлын алдымыздағы 
ақыл шы аға, қайраткер тұлға ре
тінде ерекше құрметтеймін. Бе
кеңді ғұмырының биік белесіне 
келіп отырған мерейлі жасы
мен құттықтап, жылы лебізімді, 
ықыласты ілтипа тымды жеткі
зуді інілік ізетім деп санаймын. 
Еліміздің өсіпөркендеуіне сі
ңірген еселі еңбегінің шапа
ға тын көріп, халықтың ыстық 
ықы ласы мен құрметіне бөле
ніп, өмір асуларынан аманесен 
өте беруіне тілектестігімді біл
діремін.  

Қылышбай БИСЕНОВ,
техника ғылымдарының док-

торы, профессор, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, 

ҚР ҰҒА академигі, Қазақстан 
Ұлттық құрылтайының мүшесі

ТАҒДЫРЫ ҰЛТЫМЕН 
САБАҚТАС 
ҚАЙРАТКЕР

«Алты алаштың анасы» атанған Сыр бойының тарихы терең, қазақи дәстүрі 
берік, жері байтақ, елі салиқалы, халқы төзімді екеніне еш талас жоқ. Ежелгі Жібек 
жолының Аралдан бастап Жаңақорғанға дейінгі 800 шақырымға жуық жерін ұзына 
бойына алып жатқан, табиғаты қаталдау аймақты мекендеген қалың қазақтың 
басын біріктіріп отырған Қызылорда облысы өз тарихында елмен бірге талай 
кезеңдерді бастан кешті. Бұл өлкеде туып-өскендердің төзімділігі, қазақи бол-
мысы, ұлтына, еліне деген сүйіспеншілігі, ұлтжандылығы мен елжандылығы 
ерекше десем, артық айтпаспын. Туған жерден түлеп ұшқан азаматтарына 
қарап, күн сүйген топырағы, аптап ыстығы мен қарсыз қарасуығы, апталап 
соққан желі ұландарын әбден шыңдап, пісіріп шығарады ма деп қаласың. 
Бойына қазақтың барлық жақсы қасиеттерін, тілін, ділін сіңіріп, 
ұлттық рухқа қанығып өскен небір атпал тұлғаларға қарап сүйсініп, 
мерейленіп отыратынымыз да шындық.    

Қостілділік

Ел арасында қазақ қоға
мын дағы полиглоттық үрдіс 
Ке ңес кезеңіндегі екі тілді қо
сарлы қолдану аралығында 
бас  тау алды деген жансақ пі
кір бар. Жансақ дейтініміз, 
Ор та Азия елдерінің өзге тіл ге 
құштарлығы ертеде дағды ға 
айналған. Шамамен 10 ға сыр 
бұрын. Себебі, бұл аумаққа 
ислам дінінің таралуы араб 
тіліне жол ашса, Иран әде
биеті арқылы аймақта парсы 
тілі кеңінен таралды. Содан 
болар, уақытында түркі ғұла
малары арабпарсы тілін мең
геруге күш салды. Ал өз ке
зегінде бұл ұмтылыс өзөзін 
ақтады. География, әде биет 
теориясы, астрономия сала
сын дағы алғашқы ғылыми 
ең бек терді әлемге сыйлаған 
Ұлы даланың ойшылдары еді. 
Осы деректердің өзі қазақ да
ла сында көптілді әмбебап ға
лым дардың болғанын растай
ды емес пе?

Әрине, Орта Азия халық
тарының барлығы бірдей араб, 
парсы тілдерін жетік меңгерді 
десек, қате болар. Қарапайым 
халықтың тілдік қатынасы сәл 
өзгешелеу болды. Мәселен, 
көр ші елдердің бірбірімен 
ара  ласуына байланысты қа
зақөзбек, қазақтатар, қазақ
ноғай, т.б. тілдердің ортақ 
диа  лектісі пайда болды. Сол 
ар қылы өзара туыстас елдер 
мәдени, сауда байланысын ор
натып, бірбірімен еркін сөй
лесуге мүмкіндік алды. Бүгінде 
халық ауыз әдебие тіндегі кей
бір батырлар жыры мен жы
рауларды әркім өз ұлтының 
мұрасына жатқызуы, кезінде 
елдердің өзара жақын араласу
ында жатыр. Сондықтан қазақ 
даласындағы полиглоттық үр
дістің тамыры тереңде деп ай
туға толық негіз бар.

Тарих не дейді?

Байқасаңыз, бұрынғы 
ақынжазушылардың көбі 
бір   неше тілде еркін сөйлеген. 
Сол арқылы небір ке ре мет 
туындыларды аударып, өз ті
лінде сөйлеткен. Сол ар қы
лы ұлт руханияты на елеу лі 
үлес қосқан. Мысалы, орыс 
әде биеті ақынжазу шы ла ры
ның дені – полиглот от ба сы
ның өкілдері. Оны тарих тан 
білетін боларсыз. Сол ке
зеңдегі қаламгерлер өзге тіл
дерді еркін меңгеру арқылы 
аударма саласында да өнімді 
еңбек етті. Нәтижесінде неміс, 
француз, ағылшын тілдері ел 
арасында танымалдыққа ие 
болса, көне грек, латын тілдері 
ғалымдар арасына кең тарал
ды. Сол арқылы, әсіресе, Еу
ропа елдерінің өмір дағдысы, 
философиялық көзқарасы 
орыс тіліне аударылып, бүтін 
Ре сейдің рухани қажеттілігін 
қам тамасыз етті. 

Бұны неге мысал еттік? 
Себебі, қазақ қоғамы батыс 
өркениеті мен өмірін, ғылымы 
мен өнерін орыс тәржімасы 
арқылы таныды. Қазақта шы
ғыс тіліндегі мұраларды қа
зақша сөйлеткен тұлғалар аз 
бол маған. Алайда, батыс тіліне 
дендеп енуге сол уақыттағы 
сая си жағдай мен қоғамдық 
өмір мұрша бермеді. 

Бүгіннің өлшемі

Бұл жолғы өткенді қозғауы
мыздың жөні бөлек. Жалпы, 
баба бойындағы қасиеттің ба
лаға даруы, ата мұрасын ұр
пағы жалғауы табиғи құбылыс 
екені анық. Әріден тарқатсақ, 
қаншама тілді біліп, әлем ұс
тазына айналған әл Фара би, 
орыстың талай туынды сын 
тәр жімалаған хакім Абай, бе
ріде ағылшын, француз, не міс, 
түрік тілінде еркін кө сіл ген 
Мұстафа Шоқай көпке үлгі.

Міне, сол дағды, солардың 
қарымқабілеті ұрпақтанұр
паққа алмасып, бүгінге де же
тіп отыр. Сө зімізді салмақтай 
түсейік.

Сымбат Аманбай, полиглот:
– Бүгінде орыс, араб, ағыл

шын, түрік тілдерінде еркін 
сөйлеймін. Келешекте фран
цуз, итальян тілдерін үйрен
бекпін. Ағылшын тілінде 
кә  сіби тұрғыда білім беруді 
алды ма мақсат қылып қойдым. 
Сол себепті көп ізденуге, білі
мімді толықтырып отыруға 
күш саламын. Ел арасында по
лиглот болу сирек қасиет де
ген жалған түсінік бар. Түптеп 
келгенде, көп тілді меңгеру 
еңбектенген жанға қиындық 
тудырмайды. Негізгі формула 
қатаң тәртіп пен табандылық 
екенін естен шығармай, тұ
рақ  ты түрде жарты жыл неме се 
одан көп дайындалса, нә тиже 
шығаруға мүмкіндік бар. Ал 
жай білу деңгейін ғана емес, 
қолдануды жетілдіруді қала
са ңыз, арнайы сабақ алған 
дұрыс.

Зейнеп  Қанатқызы, поли-
глот:

– Қазір орыс, ағылшын, 
неміс, тілдерін білемін. Әрбір 
жаңа үйренген тіл бейтаныс 
әлем мен мәліметтер кеңістігін 
ашады. Шет тілде сөйлеу үшін, 
сол елдерше ойлана білу мен 
жаңа көзқарастарды қабылдау 
қасиетінен бөлек, тілді үйрену 
әдістемесі де пайдалы болуы 
шарт. Жеке дайындалу (жа
ңа сөз жаттау, грамматика 
үй рену, оқулықтар) мен бей
несабақтар практика бары
сын да міндетті түрде пай даға 
жарайды. Алайда, мен ба сым
дықты ағылшын тіліне бере
мін. Себебі, ғаламтордағы 
51,3% вебсайт қорының тілі 
мен БҰҰның алтылығында 
болғандықтан мен үшін ма
ңызды.

Әдебиеттің де 
айтары бар

Қараңызшы, орта ғасырда 
еуропалықтар түрлі кітаптарды 
оқу арқылы ғана тіл үйренуге 
мүмкіндік алса, көшпелі ха
лықтардың басым бөлігі ауыз
ша біліммен шектелді. 

Ал бүгінгі күн мүлде бө
лек. Ынталы адамға бәрі қол
жетімді. Оқулық бар, орта бар. 
Тек ерінбей еңбек етсе бол
ғаны, қай тілді болсын, мең
геріп шығу қиынға соқ пайды. 
Демек, әрбір азаматтың тіл 
үйренуге мүмкіндігі бар деген 
сөз. Мұндай мүмкіндік жеке 
тұлғаның ғана емес, ұлттың да 
ілгері дамуына сеп болмақ.

Тіл – әлемді байланыстырушы негізгі құрал. Олай 
дейтініміз, әр тіл өзіне тиесілі мемлекеттің дамуына 

жол ашқан. Мәселен, барша ғылымның бастауы болған 
латын тілі, ислам әлемінің араб тілі, қазір әлемде 

өз үстемдігін орнатқан, нағыз білім мен ақпараттың 
көзі – ағылшын тілі мен француз тілі соның дәлелі. 

Оған Азиядағы қытай мен жапон тілдерін қосыңыз. Ең 
қызығы, әлем халықтары бөгде тілдерді игеру арқылы 

түрлі өркениеттер арасында өз болмысын қорғауға, 
ұлттық ерекшелігін сақтауға мүмкіндік алды. Қазіргі 
қазақ қоғамында да аталған үрдіс жалғасын тауып, 

жаңаша түрленуде. Бірнеше тілде еркін сөйлейтін 
буынның ойлау қабілеті мен сана-сезімі несімен 

ерекшеленеді? Тіл игерудің маңызы қандай, ерекшелігі 
қайсы? Осы сауалдардың жауабын табуға талпынып 

көрелік.

Көп тіл білу – 
көпке тіреу

Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»Sb
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Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

Жанкентте 1867 жылы 
П.Лерх және М.Приоровтар 
кі шігірім қазба жұмыстарын 
жүр гізіп, жобасын түсірген. 
Зерт теуді келесі жылы (1868 ж.) 
В.Ве рещагин жалғастырды. Ал 
1946 жылы Хорезм археология-
этнографиялық экспедициясы 
(жетекшісі С.Толстов) кешенді 
зерттеу жұмыстарын жүргізіп, 
қаланың нақты жобасын сы-
зып, әуеден суретке түсірген. 

Жанкент қаласының орта-
сын да кең көлемде археоло-
гиялық қазба жұмыстарын 2005 
жылдан бастап Ә.Марғұлан 
атындағы Археология инсти-
туты мен Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университеті бір-
лесе отырып, РФ ҒА М.Мик-
лухо-Маклай атындағы Этно-
логия институты қарқынды 
жүр гізе бастады. Көп жылғы 
ар хеологиялық зерттеулер нә-
тижесінде табылған археоло-
гиялық жәдігерлердің ішінде 
қошқар бейнесіндегі діни-ғұ-
рыптық бұйымын ерекше атау-
ға болады. 

Археологтардың айтуын-
ша облыстық музей қорына 
келіп түскен қошқармүйізді 
ал тарьдің бас бөлігі – оғыздар 
тұрмысында пайдаланылған 
ошақ бөлігі. Былтыр Жанкент 
археологиялық ғылыми-зерттеу 
экспедициясы нәтижесінде му-
зей қорына өткізілген қош қар-
мүйізді алтарьға тоқталатын 
бол сақ, зооморфты қошқар 
мү йі зінің диаметрі 9,5-10 см, 
фраг ментінің биіктігі 12,5 см, 
мо йын бөлігінің ұзындығы 3,5 
см, ені 6,5 см, қалыңдығы 6 см 
құрайды. Бұйымның жоға ры-
дан қараған көрінісінде яғни, 
бармақ басындай төрт бұ рыш-
ты қиықшаның үстінде 0,5 
мм бо латындай бөлігі жоға ры 
шығыңқы болып келген. Үш-
бұрыш, симметриясы сақ тал-
ған, параллель сызық тар мен 
әшекейленген. Қошқар мүйі-
зінің айналасына түртпе оюы 
ойылып, алдыңғы және артқы 
жақ бөлігінде шақ пақталған, 
үшбұрыш оюлары айналды-
ра үйлесімін тапқан. Мүйіздің 
төменгі, яғни жиекте мелерінде 
өсімдік тектес ою-өрнектері 
сақталған. Ал артқы бөлігі екі 
айрық арқылы екі жаққа қараша 
үйдің шаңырағы тәрізденген 
шеңбермен қош қар мүйізі 
тол қын оюымен бе зендіріліп 

сәнделген. Бұйым ның түсі 
қызыл-қызғылт са   ры дан қою 
қоңыр болып келген,  VІІ-ХІ 
ға сырларға мерзім де ле ді.

Қошқармүйізді алтарь 
оғыз дарда ғибадат ор
нымен қатар үй ішіндегі 
шырақтың  функциясын 
атқарған. Мұндай фор
малы керамикалық алтарь 
ор тағасырда Сырдарияның  
көп теген қалалары мен 
ай мақ тарында кеңінен 
таралған. Керамикадан 
жасалған жәді герде қошқар 
бейнесі, оның ішін де мүйіздері 
жақсы көрініс тап қа нын 
көруге болады. 

Зерттеу лер барысында Сыр-
дария оғыз дарының бас ты 
то темі қош қар екені нақты-
ла нып отыр. Со нымен бірге 
ис ламнан бұрын түркілер ара-
сында отқа табыну шылардың  
ғұрыптық рәсімінде  қошқар 
бейнесі ерекше орын алған. 
Ха лық сенімінде қошқар бай-
лықтың белгісі, денсаулық ше-
карасының сақшысы деген 
тү сінік қалыптасқан. Оғыздар 
Сырдария алыбындағы жерлер-
ді өз иеліктеріне қаратқанда от-
қа табынушылар осы қошқар 
бейнесіне сыйынуды дәстүрге 
айналдырған. 

Көрнекті археолог К.Бай-
па қовтың «Культ барана у 
сыр  дарьинских племен» атты 
ма қаласында қошқар бейне-
сімен берілген саздан жасалған 
материалдарды бірнеше хро-
но логиялық топқа бөліп қа-
рас тырған. Бірінші кезеңін 
б.з. I-VII ғасырлар аралығына, 
екін ші кезеңін VIII-XII ғасыр-
лар  аралығына, үшінші кезеңін 
XIII-XIV ғасырлар аралығына, 
ал төртінші кезеңін XV-XVIII 
ғасырлар аралығына жатқызып, 
кезеңдер бойынша зерттеген. 
Бірінші және екінші топтағы 
саздан жасалған қошқар мүсінді 
пішіні, үшінші топқа алтарь 
протомалары жатқызылған.

Зооморфты қошқар бейне-
лерді тұрмыста қолдануды Же-
ті асар мәдениетін қалыптас-
тырған қаңлылардан оғыздар 
мұра еткен деседі. Жанкент 
қа лашығын зерттеу барысында 
оғыздардың қошқармүйізді ал-
тарьларды қыш пештің алдыңғы 
жағына орналастырғаны анық-

талып отыр. Нан пісіретін пеш 
аузына қошқар бейнесінің са-
лынуы өзбек, қарақалпақ  ха-
лықтарының көне мәдениет ес-
керткіштерінде де кездеседі. 

Алғашқы қошқар бейне-
сін  дегі діни-ғұрыптық бұйым-
дар сақтарда да көрініс тап   қан. 
Сақтардың қыш  бұйым   дарын-
дағы қошқар бейнесі олар  дың 
дү ниетаны мында тұ мар қыз-
метін атқарса, одан кейін оғыз-
дар арасында қош қар культі 
тайпа қорғау шысы ретінде та-
нылған. 

ХІІІ-ХІV ғасырларда Сырда-
рия аңғарларында ірі сауда және 
мәдени орталықтарда пайда 
бола бастады, яғни көзешілік 
қыш-құмыра өнеріндегі  қой, 
қошқардың нақты бейнесін 
салу дәстүрі өркендей түсті. 
Жан-жануарлар, үй малы әле-
мімен байланысты архаикалық 
діндердің көп элементтері зо -
роастризм, шаманизм, тоте-
мизммен сакральданып, кейін-
нен ислам дініне кіргі  зіліп, 
ұр пақтан-ұрпаққа беріліп келе 
жатыр. Қойға, қош қарға қа-
тысты наным-сенімдер жүйе-
сінде қазақ халқы төрт тү ліктің 
теңеуін «түйе – байлық, жылқы 
– сәндік, сиыр – ақтық, ешкі 
– жеңілдік, қой – мырзалық» 
деп түсіндірген.  Қазақтар сый-
лы қонаққа қой басын тарта-
ды. Қадірлі адамға  сойылған 
қойдың басын маңдайынан 
төрт құбыламыз тең болсын 
деп тіліп, жол ашу ырымын 
жа сайды. Сонымен қатар, оң 
жақ құлағын кесіп алып, үй 
иелерінің кішісіне береді, қо-
наққа құлақсыз тартады. Бұл 
ырым ырысым, несібем өз 
үйімде, өз босағамда қалсын де-
ген ниеттен туындаған. 

Зерттеуші К.Скалон жер-
леу орындарынан табылған ке-
рамикалар ғұрыптық рәсімге 
пайдаланғандығын негізге 
алып, қошқар бейнесіндегі мү-
сін дерді қандай да бір магия лық 
күші бар деген тұжырымға кел-
ген. Дешті Оғыз мемлекетінің 
астанасы болған Жанкент 
қала шығы  алдағы уақытта да 
өзінің сырын ішіне бүккен 
жәдігерлерімен бізге талай ой 
саларына күмәніміз жоқ.

Гүлжанар ОРАЗАЛИЕВА, 
облыстық тарихи-өлкетану 

музейінің ғылыми қызметкері 

Өмірімізді күнделікті қолданатын адам 
ағ засына пайдалы дәрумендерге бай көк-
өніс, жеміс-жидексіз елестету мүмкін емес. 
Сауда нысандарына жеміс-жидек, көкөніс 
сатып алу барысында ең бірінші оның 
сырт қы пішініне, тазалығына мән береміз. 
Сырт қы пішінінде, жапырақтарында түрлі 
за қымдану белгілері болса, өнімнің зиян-
ды организмдермен зақымдалғаны анық. 
Ка рантиндік өнімдердің ҚР аумағында 
шек теулі таралған карантиндік зиянды ор-
га  низмдермен зақымдалғаны анықтал ған 
жағдайда оларды жою мақсатында күрес 

ша ралары жүргізілуі тиіс. Себебі олар қор-
шаған ортаға айтарлықтай зиян әкелуі 
мүмкін. Ең алдымен карантиндік өнім 
және ка рантиндік нысан деген ұғымдарға 
тоқталып өтсек.

Карантинге жатқызылған өнiм – каран-
тиндi нысанды тасығыштар болуы және 
олардың таралуына әсер етуі мүмкін. Ка-
рантинге жатқызылған өнiм тізбесіне енгі-
зілген және оларға қатысты карантиндік 
фи тосанитариялық шаралар қабылдау қа-
жет болатын өсімдіктер, өсімдіктен алына-
тын өнім (көкөністер мен жеміс-жидек тер), 

ыдыс, орам, жүктер, топырақ, орга низм дер 
немесе материалдар.

Ал карантиндік нысан – өсімдіктерге 
және өсімдік өніміне айтарлықтай зиян кел-
тіруі мүмкін, Қазақстан Республи касының 
аумағында жоқ немесе шектеулі таралған, 
Еуразиялық экономикалық одақтың каран-
тинді нысандардың бірыңғай тізбесіне және 
(немесе) өсімдіктер карантині жөніндегі 
іс-шаралар белгіленетін және жүзеге асы-
ры латын карантинді объектілер мен бө тен 
текті түрлердің тізбесіне енгізілген өсім-
дік тер зиянкесі, ауруын қоздырғыш немесе 

арамшөп. 
Жалпы ҚР аумағында шектеулі тарал-

ған 14 карантиндік зиянды организм болса, 
оның ішінде Қызылорда облысы бойынша 
4 карантиндік нысан (өсімдіктер зиянкесі: 
қауын шыбыны, калифорниялық қалқанша 
сымыры, арамшөптер: сарышырмауық, ке-
кіре) тіркелген. 

Карантинге жатқызылған нысанды 
анық тау үшін сауда объектісінде, өкілінің 
қа тысуымен методикаға сүйене отырып 
жұмыс жасаймыз. Визуалды түрде каран-
тиндік нысан белгілері байқалған карантин-

ге жатқызылған өнімді зиянды организм-
мен зақымдалғанын анықтау мақсатында 
облыстық карантиндік зертханаға жолдау 
үшін бақылау-қадағалау актісін толтыра 
отырып, этикеткасын рәсімдеп, сейф па-
кетке (2 дана, біреуі сауда иесіне) салу ар-
қылы үлгілер іріктеліп алынады.

Е.ӘБІШЕВА,  
ҚР АШМ АӨК МИК-нің Қызылорда

қалалық аумақтық инспекциясының
бас маман-өсімдіктер карантині

жөніндегі инспекторы

Карантиндік нысандарды қалай анықтаймыз?

ЖӘДІГЕР

Қошқармүйіз 
құпиясы

Ортағасырлық Жанкент қалашығы – 
республикалық сипаттағы археологиялық 
ескерткіш. Қала жұрты Сырдарияның сол жақ 
бетінде, Қазалы қаласынан 35-40  шақырым 
жерде орналасқан. Ортағасырлық Жанкент 
қалашығы Әл-Жувейнидің, Ән-Насавидің 
және Әл-Омаридың кейбір деректерінде 
«Шаһаркент» деп те берілген. В.Бартольдтің 
пайымдауынша, Жанкент Х-ХІ ғасырларда Оғыз 
мемлекеттік бірлестігі билеушілерінің қысқы 
ордасы болған.

Ардагер Ибрагим Әбибуллаев әңгіменің 
майын тамыза айтады. Үш бірдей ауданда әкім 
болды. Облыста басшылық жұмыстар атқарды. 
Қазір зейнеткер. Бір отырыста өткен күндерден 

әңгіме өрбітті. Екеуміз бір ауылда өстік. Бірақ 
осы бір әңгімені бұрын-соңды естімеген едім. 

Бір орам 
былғары
 

– Жас кезім. Алматының ауылшаруашылық инс-
титутын бітіріп, ауылға келдім. Инженер маман-
дығым бар. Гараж меңгерушісі болдым. Кейін бас 
инженерлікке көтерілдім. Аудан басшысы Еламан 
Жүнісбаев жұмысыма көптен риза болып жүрген. 
Өзім туған қазіргі «Қоғалыға» кеңшар директоры етіп 
бекітті, – дейді ол өткен күндерді еске алып. 

– Кеңшар күріштен рекордты өнім алып, об-
лыстың жүлдесін бірнеше рет жеңіп алды. Жыл са-
йын мыңдаған центнер астық тапсыратын кеңшарға 
айналды. 

Жұмысты өрге сүйреуде диқандар Жаңбырбай 
Қожауов, Гүлнәр Әлекеева, бригадир Оразбек Са-
дықов талай марапатқа ие болды. 

Бригадир Оразбек аға майдангер еді, әскерден 
аға лейтенант шенімен келген офицер болатын. 
Әңгімешіл кісі еді, жарықтық. Астық жинау кезі. 
Қырман басында отырмыз. Оразбек аға Берлиннен 
оралғанын әңгімелеп отырды. «1946 жылы әскери 
қызметімді аяқтап, Берлиннен оралдым. Рейхстагқа 
ту тігу үлкен арпалыс болды. Ақыры фашистер тізе 
бүкті. Қазақ жауынгері Рақымжан Қошқарбаев 
Рейхстагқа ту тікті. Қуанышта шек жоқ. Сонымен 
бейбіт өмір басталды. Мен ауылға қайтатын бол-
дым. Ескерткішке деп әртүрлі бұйымдар алдым. 
Дүкендегі былғарыға көзім түсті. Бір орамын алдым. 
Ауылға барған соң ағайын-туысқа етік-мәсі тігіп 
беру ойымда бар. Сонымен, бір орам былғарыны 
қолтықтап, «Қоғалыға» жеттім. Ауылға келсем көп 
азамат соғыстан оралған екен. Ағайынды Талпақов 
Жүніс, Айдар, Іздіқұл, Қонысбай, Шамшат, Рүстем, 
Нәсіреддин Ибадуллин, Шахап Қаюпов, Әжмағанбет 
Тілеулиев, Әнуарбек, Маханбетжан ағалар соғыстан 
оралып, елдің ажары кіріп қалған екен. Жер-жерде 
той-думан, беташар, көкпар-жарыс. 

Содан еңбекке араластым. Бір бригаданы 
басқаруға ие болдым. Егіс бригадирімін. Қолым сәл 
босаса баяғы Берлиннен алып келген былғарыны 
шетінен қиып, ауылдағы үлкендерге біріне мәсі, бі-
ріне етік тігіп, көп алғысын алдым. Қойшы, бір орам 
былғарыдан біраз адам етік-бәтеңке киді. Жұрт тап-
сырыс береді, тігіп беремін», деген еді. 

Арада біраз жыл өтті. Оразбек аға зейнетке 
шықты. Мәскеудегі Жеңістің 50 жылдық мерекесіне 
шақырылды. Майдандастар  бас қосты. Оразбек аға 
өзінің еңбек жолын баяндайды. Содан сөз арасында 
соғыстан қайтар кезде Берлиннен бір орам былғары 
әкелгенін, онан аяқ киім тіккенін әңгімеледі. 

Бір орыс жігіті сәлден соң қол көтеріп сөйлейді. 
«Аға лейтенант Оразбек Садықович, сіз әлгі әзірде 

Берлиннен бір орам былғарыны ауылға арқалап бар-
ғаныңызды, одан тұрғындарға етік-мәсі тігіп, сый-
лағаныңызды айттыңыз. Есіңізде болсын, ол былғары 
тұтқындардың терісінен жасалған былғары болатын. 
Немістер жер-жерге 180 градустық қысымы бар пеш 
орнатып, тұтқындардың денесінен, терісінен бұ-
йымдар жасағанын қалай білмейсіз! Ауылға бар ған 
бойда былғарының қалдығын жойыңыз!» – деп орыс 
жігіті трибунадан түседі. 

Оразбек аға осы әңгімені естіген бойда отырып 
қалыпты. Өзінің әбес әрекетіне күйзеледі. Туған жер-
ге әрең жеткенін айтты. Аға лейтенант Оразбек аға 
қазір арамызда жоқ, үрім-бұтақтары ауылда тұрады. 

Ауылдас аға Мәскеуден оралған бойда баяғы өзі 
тігіп берген етік-мәсіні үй-үйден жинап, қапқа салып, 
зираттың іргесіне көмгені бар. Дүниеден өткенше зи-
рат басына барып, құран бағыштаудан жаңылмады. 
«Бұл менің парызым болсын!» деумен кетті. 

Иә, майдангер ағаның Берлиннен әкелген бір 
орам былғарысының тарихы осылай аяқталған еді. 

Қайырбек МЫРЗАХМЕТҰЛЫ, 
Қазақстанның құрметті журналисі

«Қазгидрометтің» облыстық 
филиалының болжамынша, 
ауаның орташа айлық темпе-
ратурасы -4-8,9 градус күтіледі. 
Бұл облыстың басым бөлігінде 
норма шамасында, облыстың 
оңтүстігінде нормадан 1 градус 
жоғары (норма: -1,4-9,4°С). 

Бірінші онкүндіктің екінші 
жартысында ауа температурасы 
түнде -10-15 градус, оңтүстік-
шығыста -5 градусқа дейін 
төмендеуі болжануда. 

Екінші онкүндікте ауа тем-
пературасы түнде -5-10 гра дус, 
облыстың оңтүстік-шығысында 
0 градустан -10-15 градусқа, 
түнде -16-21 градус, сол түстік-
батысында -24 гра дусқа дейін 
төмендеуі мүмкін. Онкүндіктің  
аяғында ауа тем пературасының 
жоғарылауы күтіледі. 

Ал үшінші онкүндіктің ба-
сында ауа температурасы түн де 

-7-12 градус шамасында сақ-
талып, кей жерлерде жылынуы 
тиіс. 

Жауын-шашынның айлық 
мөлшері облыстың басым бө-
лігінде нормадан көп, облыстың 
солтүстік-батысында норма 
шамасында күтіледі (норма: 
7-19 мм). Бұрқасын бірінші 
және екінші онкүндіктердің 
ор та сына болжануда. Жел 15-
20 м/с бір ай ішінде жиі соғуы 
мүмкін. 

Наурыз айында болжам бо-
йынша ауаның орташа айлық 
температурасы облыстың басым 
бөлігінде нормадан 1° жоғары 
(норма: -6,7+0,0°С). Жауын-
шашынның айлық мөлшері об-
лыстың солтүстігінде, оңтүсті-
гінде нормадан көп күтіледі 
(норма: 10-22 мм). 

«СБ» ақпарат

 «Туған ай – тураған етпен тең» деп халқымыз 
бекер айтпаса керек, ә дегенше қыстың соңғы 
айын да  бастадық. Әдетте қаңтар, ақпан ай-

лары ызғарлы суығымен, бет қаратпас қарлы-
боранымен есте қалатын. Алайда былтыр және 
биыл аймақта ауа райы халық күткендей емес. 

Биылғы қаңтарда күн райы аса бір суық бола 
қойған жоқ, сонысымен жанға да, малға да жайлы 

сезілді. Ал ақпаннан не күтеміз?  

Ақпанда ауа райы 
қалай болмақ?

БОЛЖАМ

«Сыр бойын» ақпараттық 
агентігінен де (сайттан) оқыңыз

www.syrboyi.kz
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