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ЖҮКТЕлДІ 

Мемлекет басшысының төрағалығымен Сыртқы істер 
министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісі өтті.  
Отырыста «ЭКСПО-2017» халықаралық мамандандырылған 

көрмесіне шет мемлекеттердің кең ауқымда қатысуын қамтамасыз ету 
жөніндегі шаралар да талқыланды.

Алқа мәжілісінде Қазақстан Президенті сыртқы саясат 
ведомствосының алдына бірқатар жаңа міндет қойды және нақты тап-
сырмалар берді.

Мемлекет басшысы министрліктің ширек ғасыр бұрын, ел үшін 
күрделі уақытта құрылғанын атап өтті.

– Бүгінде республикамыз әлемнің 169 мемлекетімен дипломатия-
лық байланыс орнатты. Шетелде 60 елшілік пен дипломатиялық 
өкілдік жұмыс істейді, олар 94 елді қамтиды. Қазақстанда өзге елдер 
мен халықаралық ұйымдардың 50-ден астам дипломатиялық миссия-
лары бар. Отандық дипломатия арқылы көптеген жаһандық өлшемдегі 
сыртқы саяси бастамалар жүзеге асырылды. Қазақстан тұңғыш рет 
БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесінің орнына үміткер 
болып отыр. Осыған байланысты достық қарым-қатынастағы елдердің 
қолдауына үміт артамыз, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Президенті отандық дипломаттардың үлесін атап 
өтіп, оларға ел тәуелсіздігін нығайтуға, сыртқы саясатты дамытуға 
бағытталған жұмыстары үшін алғыс айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның ТМД, ШЫҰ, АӨІСШК, 
ЕАЭО сияқты маңызды халықаралық бірлестіктердің бастамашы-
сы болғанын айтты. Сонымен қатар республикамызда осы ғасырда 
бірінші рет ЕҚЫҰ  саммитін және ИЫҰ Сыртқы істер министрлері 
кеңесінің 38-і сессиясы өткізілді.

– Осының бәрі біздің үлесімізге тиді. Аталған іс-шараларды 
өткізу еліміздің атын халықаралық аренада танытты. Сонымен бірге 
алда тұрған міндеттердің маңызы да бұлардан кем емес. Сондықтан, 
атқарылған шаруаны бағалай отырып, алдағы қадамдарымыз туралы 
ойлану керек, – деді Мемлекет басшысы.

Алқа барысында Сыртқы істер министрі Е.Ыдырысов сөз сөйлеп, 
ведомство елдің сыртқы саяси және сыртқы экономикалық мүдделерін 
одан әрі ілгерілетуге, Қазақстанның халықаралық беделін жүйелі түрде 
нығайтуға және шет ел мемлекеттерімен екіжақты ынтымақтастықты 
дамытуға барынша күш салуға ниетті екенін айтты.

Сонымен қатар, Инвестициялар және даму министрі Ә.Исекешевтің, 
«Астана -2017» Ұлттық компаниясы» АҚ басқармасының төрағасы 
А.Есімовтің, сондай-ақ Қазақстанның бірқатар елдегі елшілерінің ба-
яндамалары тыңдалды.

Алты Алаштың анасы атанған Сыр 
елінің Қазақ жерінде өзіндік алар орны 
бар. Киелі өлкені халқымыз өнер орда-
сы ретінде танып, «Сыр елі – жыр елі» 
деп атаса, ақ маржаннан тау тұрғызған 
еңбегін «Ырысты, күрішті Қызылорда» 
деп мақтан етті. Ал еліміз тәуелсіздікке 
қол жеткізгенде Қызылорда Қазақстанда 
«қара алтын» селін  ағызған бес облыстың 
бірі болды. Осылайша, мұнайлы, шы-
райлы елге айналдық. Басқа да мақтан 
етер жетістіктеріміз жетерлік.  Қысқасы, 
дәулетіміз артты, еңсеміз тіктелді. 

Әйтсе де, уақыт бір орында тұрмайды. 
Өзінің жаңа талаптарын енгізіп жатады. 
Кезеңімен мың құбылып тұратын нарық 
заңы жерасты байлығына ғана сеніп оты-
ра беруге болмайтынын дәлелдеп берді. 
Оны шикізат түрінде ғана сыртқа шығарып 
отырсақ, көп нәрседен ұтылатынымызды 
аңғардық. Сондықтан да экономиканы 
әртарапатандыру міндеті күн тәртібіне 
шығарылды. Негізгі кіріс көзі мұнай мен 
уран экспорты болып келген Қызылорда 
облысы үшін бұл тіптен қажеттілік еді. Ел-
басы Қызылорда облысына басшылық ету-
ге Қырымбек Көшербаевты жібергенде 
бірінші кезекте аймақ экономикасын 
әртараптандыру туралы тапсырма берген 
болатын.

Облыс басшысы осы тапсырмаға сай  
жұмыстарды қолға алды. Ғалымдар мен ма-
мандар бірлесе отырып, аймақта игерілмей 
жатқан мүмкіндіктерімізге сараптама жа-
салып, болашақ бағдар айқындалды. Ол 
– металлургия саласы. Облыс экономика-
сын әртараптандырудың бірден-бір жолы. 
Қысқасы, облыста металлургиялық клас-
тер құру бағытындағы жұмыстар басталып 
кетті.

 «Шалқия» кенішінде кен өндірумен 
айналысатын «Шалқия Цинк ЛТД» кә-
сіп орнын қайта жандандыру, оған екін-
ші өмір беру солардың бірі. 2014 жылы 
«Самұрық-Қазына» ҰК-мен бірге құқық 

беруші құжаттарды дайындау аяқ та-
лып, «Шалқия» қорғасын-мырыш кенін 
қалпына келтіру процесі басталды. 2015 
жылы кеніштегі қалпына келтіру жұ-
мыстары аяқталды. 2016 жылы кен байыту 
комбинаты құрылысы бойынша жобалық 
құжаттарды бекіту және жыл соңында 
оның құрылысын бастау жоспарлануда. 

Металлургия өндірісінде кеңінен 
қолданылатын кен байыту комбинатының 
өнімдерін гидрометаллургиялық әдіспен 
өңдеп, металды мырыш пен құрамында 
қорғасын, мыс, күміс және басқа да сирек 
кездесетін металдары бар қорғасын кегін 
алу жоспарлануда. Ол үшін кен байыту 
комбинатының жанынан металлургиялық 
зауыт салынатын болады. 

Аталған жоба 2015 жылы Индустрия-
ландырудың республикалық карта-
сына енгізілді. Айта кету керек, 2006 
жылы австралиялық «AMC Consultans» 
консальтингтік компаниясы «Шалқия» кен 
орнының қорын зерттеп, аудит жүргізіп, 
оны халықаралық JORC стандартына 
енгізді. Осы аудит көрсеткішіне сай, мұнда 
қазба байлықтың қоры 265 млн тонна ша-
масында болса, оның құрамында 8,3 млн 
тонна мырыш және 2 млн тонна қорғасын 
бар. Бүгінде «Шалқияда» жұмыстар 
жоспарға сай жүріп жатыр. Алғашқы 
кезеңде жылына 2 млн тоннаға дейін кен 
байытатын кешен салу жоспарланған. 
Оны 2018 жылы іске қосу межеленіп 
отыр. Ал оның өнімділігін 4 млн тоннаға 
дейін жеткізу 2021 жылы жүзеге аспақ.  
Құрылыстың қызған кезінде бұл жерде 1 
мыңға жуық адам жұмыспен қамтылатын 
болса, өндіріс толық іске қосылғанда 1500-
ден астам адам тұрақты жұмыс істейтін бо-
лады.

Қазір «Шалқия» кенішінде ұзындығы 
1,8 шақырымдық өрттен қорғау депосы-
нан үш қабатты әкімшілік-тұрмыстық 
ғимаратына және «Выдачная» шах-
тасына дейін баратын жолға күрделі 

жөндеу жүргізіліп болған. «Шалқиядағы» 
жұмыс «Самұрық-Қазына» АҚ келуімен 
жанданған болатын. Республикадағы ірі 
тау-кен өндіру кешенін сауықтыруды «Тау-
Кен Самұрық» АҚ жүргізуде. 2016 жылы 
кен байыту комбинаты құрылысы бойын-
ша жобалық құжаттарды бекіту және жыл 
соңында оның құрылысын бастау жоспар-
лануда. «Тау-Кен Самұрық» «Шалқия» 
кен орнын неміс және фин компаниялары-
мен бірлесіп игереді және  кеніш замана-
уи технологиялармен жарақтандырылады. 
Өткен жылы мұнда 300-дей адам жұмыс 
істесе, қазіргі күні еншілес кәсіпорындар 
жұмысшыларымен қосқанда 435 адам 
еңбек етуде. Бір қуанарлығы, олардың ба-
сым көпшілігі жергілікті тұрғындар. 

Қызылорда облысындағы 
металлургиялық кластерді негізгі екі 
бөлімге бөліп қарастыруға болады. 
Олар – қара металлургия және түсті ме-
таллургия. Қара металлургия саласын-
да қазіргі таңда «Фирма Балауса» ЖШС 
«Баласауысқандық» ванадий кен ор-
нын игеруде. Металлургиялық кластер 
қалыптастыруға «Баласауысқандық» 
кенішін кеңейте отырып, кен өңдеу ісін 
жылына 1 млн тоннаға жеткізу жобасы 
бар. Аталған кәсіпорын 2011 жылдан ба-
стап облыста «Баласауысқандық» кен ор-
нында қара тақта тасты автоклавты өңдеу» 
жобасын жүзеге асырып келеді. Жобаның 
жүзеге асуы 2018 жылға дейін жалғаспақ. 
Бұл жоба үш кезеңде жүзеге асырыла-
ды және үш кезеңнің құны 34,9 милли-
ард теңгені құрайды. Жоба бойынша І 
кезеңде (2011-2012 жылдар) 0,9 милли-
ард теңгенің инвестициясы игерілсе, ІІ 
кезеңде (2013-2015 жылдары) тартылған  
инвестиция көлемі де еселеп артты. 
Бүгінгі күні «Баласауысқандық» вана-
дий кен орнын игеру бойынша жұмыстар 
жалғастырылуда. «Фирма Балауса» ЖШС 
кен орны директорының орынбасары 
Рүстем Төлегеновтің айтуынша, қазір 

өндірісте 150 адам жұмыс істеуде. Ал 
2016 жыл соңында жұмыстың басталуы-
мен 2017 жылға қарай 250 адам жұмыс 
атқаратын болады. Қазір кен орнында зау-
ытты қайта құру және дайындық жұмыстар 
жүруде. 

Әрине, жергілікті тұрғындарды «Бала-
сауысқандықтағы» жұмыс орны ғана емес, 
сонымен бірге қоршаған ортаны қорғау 
жайы да қызықтырары белгілі. «Фир-
ма Балауса»  компаниясының техно-
ло гиялық регламенттеріне сай гидро-
металлургиялық өндірістегі су жүйесі ай-
налымы тұйықталған болады. Сол себепті 
сыртқа шашау шықпайды. Жалпы осы 
жобаның жүзеге асырылуы республика-
да тұңғыш рет феррованадий, одан кейін 
қоспалы темір, арнаулы арматуралар мен 
құбырлар өндірісін жолға қоюға мүмкіндік 
береді. Осы жерде «Балауса» фирма-
сына өнертапқыш саласында өткізілген 
«Шапағат-2013» байқауында «Үздік 
өнертапқыш» атағы берілгенін де еске сала 
кеткіміз келеді. Кәсіпорын бүкіләлемдік 
интеллектуалдық меншік ұйымының мара-
патын алды. Кәсіпорын жетекшісі Андрей 
Кузнецов қара сланец рудасын өңдеудің 
бірнеше тәсілін ойлап тауып, оған патент 
алды. Ол қара сланец өндіру тек облыста 
ғана емес, бүкіл республикада кең жолға 

қойылады деген сенімде. 
Металлургиялық кластер құру 

шеңберіндегі үшінші жоба ол Қызылорда 
қаласында салынатын ферроқорытпа 
зауыты.Немістің «ICMD» компания-
сымен Қызылорда қаласында арнайы 
және кешенді қорытпа өндірісі бойын-
ша ферроқорытпа зауытын салу тура-
лы келісімге қол жеткізілді.   Кәсіпорын 
жылына 160 мың тоннаға дейін төменгі 
аллюминийлі ферросилиций шығаратын 
болады. Бұл компонент металлургиялық 
өндірісте қоспа түрінде (сапасын арттыра-
тын қоспа) жоғары сұранысқа ие. 

Зауыт академик А.А.Жәрменовтің 
бас шылық ететін «Минералды шикізатты 
ке шенді қайта өңдеу жөніндегі ғылыми 
орталықтағы» қазақстандық ғалымдар 
жасап шығарған инновациялық техно-
логия бойынша жұмыс істейтін болады. 
Оның үстіне өндіріс ошағының энергия 
сыйымдылығы өте жоғары болғандықтан, 
екінші кезеңде қуаттылығы 150 МВт 
газтурбиналық электр станциясының 
құрылысы жоспарланған.

Жоба бойынша техника-экономикалық 
негіздемелер дайындалып болды. Кәсіп-
орын үшін Қызылорда қаласындағы 
индус триялық аймақтан жер учаскесі 
бөлініп қойды. Қажетті инфрақұрылымдар 
жүргізілді. Қызылорда облысы әкімдігімен 
жасалған ортақ келісім негізінде «ICMD» 
компаниясы шығарылатын қорытпа 
өнімінің әлемдік бағасымен өткізуді мой-
нына алып отыр. Ал зауыт құрылысы 
үстіміздегі жылы басталады.

Міне, осылайша аймақты дамытудың 
стратегиялық басымдықтарына сәйкес 
металлургиялық кешен құру жөніндегі 
жұмыстар жалғастырылып жатыр. Аталған 
өндірістерде жұмыс істейтін мамандарды 
дайындау мәселесі де шешіліп қойылғанын 
жұртшылық жақсы біледі. Мәскеу мен 
Санкт-Петербург қалаларында оқып 
жатқан қызылордалық жастар өңірде ме-
таллургия саласын дамытуға өз үлестерін 
қосатын болады. Ал бұл сала дамуымен 
аймақтың әлеуметтік-экономикалық ахуа-
лы жаңа белеске көтерілері анық.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

Жан басына шаққандағы бюджет шығыны бойынша 
республиканың орташа көрсеткіші  217 мың теңге болса, бұл көрсеткіш 
Қызылорда облысында 236,8 мың теңгені құраған, яғни 9 пайызға 
артық. Ал әлеуметтік саланың жан басына шаққандағы шығыны ре-
спубликада 113,7 мың теңге болса, облыста 148,8 мың теңгеге жет-
кен. Осы көрсеткішті тарамдап талдасақ,  білім саласындағы жан ба-
сына шаққандағы шығын көрсеткіші республикада 61,2 мың теңге, 
облыста 85,6 мың теңгені көрсетті. Денсаулық сақтау саласына кел-
сек, республикалық көрсеткіш 32,8 мың теңгені құраса, біздің өңірде 

39,6 мың теңгеге жеткен. Ал әлеуметтік қорғау саласы бойынша 
республикалық көрсеткіш 8,2 мың теңге, біздің өңірде 9,9 мың теңге 
болды. Мәдениет саласының жан басына шаққандағы шығынының 
республикалық көрсеткіші 11,5 мың теңгені, ал облыстық көрсеткіші 
13,7 мың теңгені құраған.

Білім беру, денсаулық сақтау салаларын қаржыландыру жыл-
дан жылға артып келеді. Былтыр 3 пен 6 жас аралығындағы балалар 

толықтай  балабақшамен қамтылды. Шәкірттердің ҰБТ көрсеткіші 
республикадағы үздік бестіктің сапына енді. Аймақ мектептерінің 
түлектері РФ гранты есебінен Ресейдің жоғары оқу орындарында, 
облыс әкімінің гранты есебінен еліміздегі жетекші оқу ордаларында  
білім алуда. 

Өткен жылы денсаулық саласындағы басым бағыттар болып 
алғашқы медициналық санитарлық көмектің сапасын көтеру, оған 
баршаның қолжетімділігін арттыру болып белгіленді. Сонымен бірге 

онкологиялық және қан тамырлары аурулары, туберкулезді азайту, 
жоғары мамандандырылған медициналық көмекті дамыту бірінші ке-
зекте іске асырылуы тиіс міндеттер қатарына қосылды. Әлеуметтік 
жағынан әлсіз топтарға көмек көрсету, «Сыр мейірімі» жобасын жүзеге 
асыру жалғасын тапты. Былтыр әлеуметтік көмек төлеу тетіктерін 
жетілдіру, мүгедектерді қолдау шараларына жаңа серпін қосылды. 
Өткен жылы 8 мыңға жуық бұқаралық шара ұйымдастырылған. 

Облыстық музыкалық-драма театрдың артистері Лондонға сапар-
лап, ағылшын көрермендеріне Д.Исабековтің  «Ескі үйдегі екі кезде-
су» драмасын ұсынды. Бұл әлеуметтік саланың жыл бойы ел назарын-
да болған, қалың жұртшылықтың сүйіспеншілігіне бөленген ең елеулі 
деген оқиғаларының бір парасы ғана.

Гүлжазира ЖаЛғаСова.  

ЕлБАСЫНАН КЕлГЕН 
СЫЙлЫҚ

Өткен жылдың желтоқсан ай-
ында қаладағы №112 мектептің 

2-ші сынып оқушысы Айлина 
Кәрбозова Президент Нұрсұлтан 
Назарбаевқа арнап хат жазған бо-
латын. Онда бірлік пен ынтымағы 

жарасқан елде өмір сүріп 
жатқанын мақтан тұтып, ашық аспан 

астында бақытты балалық шақ сыйлаған 
Елбасыға алғысын білдірген. Оқушы 
қыз хатын: «Мені анам қалай жақсы 

көрсе, сіз де Астананы солай жақсы 
көресіз. Сіз мемлекетімізге адал 

қызмет көрсетесіз, сондықтан 
сізді әлем сыйлайды. Мен де 
өскенде халыққа пайдамды 
тигізгім келеді», - деп аяқтапты.

Хатты поштамен 
жібергеннен кейін бірнеше 
аптадан соң ҚР Президенті 
Кеңсесінің бастығы Махмұд 
Қасымбековтің қолы қойылған 
жауап хат келеді. Онда Айлинаға 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы «Сабақты үздік оқы, 

еңбекқор болып өс. Алдыңа 
қойған мақсатыңа табандылықпен 
жетіп, еліңе пайдалы азаматша бол», 

– деп тілек білдіргенін жеткізген. 
Хатпен бірге Елбасының өмірі мен еңбек жолы туралы жазылған 

«Біздің Президент» деректі повесі сыйлыққа беріліп отыр. Өзіне Мем-
лекет басшысының ілтипат танытқанына қуанған Айлина: “Бұл туын-
ды болашағымның бағдары болады” дейді. Елбасының айтқан әр сөзін 
есінен шығармай, озық ойлы оқушы боламын деп уәде берді. Талапты 
қыздың  халықтың қалаулысы болатынына біз де сенеміз. 

Гүлхан ЯХИЯЕва.

әЛеуметтік сАЛА: ЖАН БАСЫНА ШАҚҚАНДАҒЫ 
ЖҰМСАлҒАН ҚАрЖЫ КӨлЕМІ ЖОҒАрЫ

Өткен жылдың қорытындысына зер салсақ, Сыр 
өңірі жан басына шаққандағы бюджет шығыны бойын-
ша республикадағы маңдайалды бестікті түйіндеді. ал 
әлеуметтік мұқтаждықтарға  бағытталған шығындар 
бойынша бірінші орында тұр.  облыстың өткен жылғы 
бюджетінің әлеуметтік бағыты басым болды. осы салаға 
жұмсалатын шығындардың үлесі жалпы бюджеттің 61 
пайызын құрады. Таратып айтсақ, 111,5 млрд теңге 
әлеуметтік саланың қажеттіліктеріне жұмсалған.

ТАУ-КЕН ӨНДІрІСІ
аймақ экономикасын
жаңа белеске шығарады

ХАБАрлАНДЫрУ
Қызылорда облыстық мәслихатының кезектен тыс 44 сессиясы 2016 жылғы 10 

ақпанда сағат 15:00-де облыстық мекемелер Үйінің (Сұлтан Бейбарыс к., 1) мәжіліс за-
лында ашылады және сессияның күн тәртібіне мына мәселелер ұсынылады:

1. «2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2015 жылғы 10 желтоқсандағы № 325 шешіміне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы.

2. Қызылорда облысы әкімдігінің дербес құрамына өзгерістер енгізуге келісім беру 
туралы.

3. Қосымша мәселелер.
Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының отырыстары 2016 жылғы 10 

ақпанда сағат 10:00-де, тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысы сағат 11:00-де 
өткізіледі.

облыстық мәслихат.

Елбасы бастамасымен әкімдердің ел ал-
дында есеп беруі қоғамдағы ашықтықтың  
көрінісі. Кеше Шиелі ауданының әкімі 
Қайратбек Сәрсенбаев ел алдында есеп беріп, 
оған  облыс әкімі Қырымбек Көшербаев пен 
ҚР Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік 
бас инспекторы Нұрлан Тілешов қатысты. 

Осы қорытынды жиын алдында аудан әкімі 
Қайратбек Сәрсенбаев кент тұрғындары мен 22 
елді мекен тұрғындары алдында былтырғы жылдың 
еншісіндегі атқарылған жұмыстарды саралап, 
алдағы міндеттерге тоқталған еді. Кешегі өткен жи-
ында да аудан басшысы барлық салаға жеке-жеке 
тоқталып, кеңінен қамтып өтті. Аудан экономикасы, 
бюджеті, спорт, мәдениет, білім, денсаулық салала-
ры, сонымен қатар, өнеркәсіп пен кәсіпкерлік, ауыл 
шаруашылығы, инфрақұрылым, жол, энергетика, 
аудандағы абаттандыру мен көркейту-көгалдандыру 
жұмыстарының да жай-жапсары кеңінен айтылды. 

Ауданда соңғы 3 жылда 9 мектеп, 3 емхана, 2 
ауылдық клуб пайдалануға беріліп, 20-ға жуық елді 
мекеннің көшелері асфальтталған. Инвестиция тар-
ту көрсеткіші өзге аймақтардан көш ілгері болып 
тұр. 

Тоғыз жолдың торабында орналасқан ауданның 
келешегі кемел, болашағы баянды. Өйткені, өңдірісі 
өркендеген ауданға соңғы жылдары инвесторлар 
көптеп келуде. Өткен жылы негізгі қорға барлығы 
18 млрд 546 млн теңге инвестициялық қаржы са-
лынды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 1,9 
есеге артық. Өнеркәсіп орындары есепті мерзімге 
26 млрд 331 млн теңгенің өнімін өндірді. Оның 
ішінде өңдеу өнеркәсібінің өнім көлемі 6 млрд 894 
млн теңге болса, өткен жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда нақты көлем индексімен ет өңдеу 
159,2 пайызға, сүт өңдеу 103,9 пайызға  орындалған. 
Бүгінде өнеркәсіп өнімінің 62 пайызын құрайтын 
уран өнімін өндірумен қатар құрылыс материалда-
рын шығаратын кәсіпорындардың бірнеше жобала-
ры іске асырылуда. Атап айтсақ, Өңірлік индустри-
яландыру картасына құны 29 млрд 491 млн теңгенің 
2 жобасы енгізілді. Сондай-ақ, былтыр «Шиелі-
тас Оңтүстік» серіктестігі құны 777 млн теңгені 
құрайтын әктас шығаратын зауытты пайдалануға 
беріп, 50-ден аса жаңа жұмыс орны ашылды. 
Аталған зауыт енді силикат кірпіш шығаруды 
қолға алып жатыр. Ал ауыл шаруашылығы өнімін 
өндіруде облыс бойынша ауданның үлесі 17 пайыз-
ды құрап отыр. «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық», 
бағдарламалары төрт түліктің көбеюіне септігін 
тигізуде. Болашақта ауданның ауылшаруашылық 
саласына Иран инвесторлары тартылмақшы. Олар 
Шиелінің құнарлы 12 мың гектар жеріне мақсары 

егуге ниетті. Әлеуметтік саладағы мәселелер де 
кезең кезеңімен облыс әкімдігі тарапынан шешімін 
тауып жатыр.

Аудан әкімі өз баяндамасында өзекті мәсе-
лелерге де тоқталды. Кенттегі «Ақорда», «Бәйтерек», 
«Шұғыла» және «Арай» шағын ауданының 
инфрақұрылымдарын дамыту, дренаж жүйелерін 
қалыпқа келтіру және ауылдық емханалардың 
құрылыс және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезек 
күттірмейтін мәселелер екенін жеткізді.

Баяндама соңында еңбек ардагерлері 
Е.Жұмаділов, Р.Мауяев, А.Тәшімбетов сынды ел 
ағалары әкім жұмысына оң бағасын берді. Кездесу 
барысында «Данәке» ЖШС атқарушы директоры 
Гүлмира Сариева аудан жұртшылығына жағымды 
жаңалық жеткізді. Оның айтуынша, көктем шыға 
ауданда тағы бір үлкен жоба іске қосылмақшы. Ол 
цемент зауытының құрылысы. Зауыт жылына 1 
млн тонна цемент өндіреді. Құрылыс жұмыстары 

кезінде 1200 адам жұмысқа тартылып, зауыт толық 
іске қосылғанда 260 тұрақты жұмыс орны ашылаты-
нын жеткізді.

– Шиелі ауданының бағындырған белестері, 
жеткен жетістіктері ауызбіршілікпен, біркісідей 
жұмыла атқарған еңбектеріңіздің жемісі деп 
білемін. Көріп отырғандарыңыздай, ауданда 
ауқымды істер мен көптеген тірліктер атқарылған. 
Дегенмен де, тоқмейілсуге болмайды. Ауданның 
халықаралық қаржы институттары мен мемлекеттік-
жекеменшік серіктестік арқылы тығыз байланыста 
жұмыс жасауына мүмкіншілік мол. Сондай-ақ, биыл 
өңірлік инвестициялық орталық арқылы ауылдық 
жерлердегі кәсіпкерлерді қаржыландыруды 
3 есеге арттырамыз. Біз аймақ экономикасын 
әртараптандыруда 333 млрд теңгені құрайтын 
31 жобаны дайындап отырмыз. Бүгінде көптеген 
халықаралық қаржы институттары өз қаражаттарын 
салуға қызығушылық танытып жатыр, - деді өз 

кезегінде облыс әкімі Қырымбек Көшербаев.
Сонымен қатар, аймақ басшысы аудан әкімдігіне 

жаңа индустриялық аймақтағы 3 жобаның аздығына 
тоқталып, уран өңдірісінде жоғары технологиялық 
құрылғыларды пайдалану, кәсіпорын басшыларына 
жұмыс орындарын қысқартпауды және газдандыру 
жұмыстарын үнемі назарда ұстауды тапсырды. 

Кездесу соңында тұрғындар тарапынан 
қойылған сауалдардың басым бөлігі экономикалық 
қиын кезеңде жұмыс орындарына және әлеуметтік 
нысандардың құрылысына қатысты болды. 
Аймақ басшысы бұл мәселелерді мемлекеттік 
бағдарламалармен қатар жеке әріптестік негізде 
шешу бағытында жұмыс жалғасатынын жеткізді. 
Халық аудан әкімінің жыл ішіндегі атқарған 
жұмысына оң бағасын берді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКов.
Шиелі ауданы.

ЖҮЙЕлІ ІС ЖАлҒАСЫН ТАБАДЫ
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Абай Баукенов, ұстаз, зейнеткер:
–  Елбасы сайлау өткізу туралы Сенат және Мәжіліс төрағаларымен, 

Конституциялық кеңес төрағасымен, Премьер-Министрмен консульта-
ция өткізіп, Ата Заңға сәйкестігіне көз жеткізіп барып, бір тұжырымға 
келді. Елбасының жақында ғана халыққа арнаған Үндеуін толқымай оқу 
мүмкін емес.

Мұнда Ұлт жоспары, елді бір арнаға тоғыстыратын Мәңгілік Ел 
идеясының терең тамыры жатыр. Алда болатын науқан осы идеяны 
жүзеге асырудың қадамы деп білемін.

Арлан Елемесов, кәсіподақ қызметкері:
– Өмір өзгерістен тұрады. Уақыт жаңаруда, технология даму үстінде. 

Қоғам өркениетке ұмтылуда. Енді жаңа дүниені қабылдау үшін көзқарас 
пен психологияны да өзгерту керек.

Қазіргі дағдарыс, әлемдегі сын-қатерлер, дамыған елдердің өзін 
абыржыта бастады. Міне, біз осы сәтте етек-жеңді тең ұстап, жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашатын бастамаларды қолдауымыз қажет.

Елбасымыз осындай кезеңдерде саяси науқандарды дер кезінде өткізу 
арқылы ынтымақ бен бірлікті нығайтудың қадамын белгілеп берді.

Болат Мұсаев, кәсіпкер:
– Қазіргідей әлемдегі аласапыран  уақытта жұдырықтай жұмылып, 

бір арнаға күш біріктірудің маңызы зор.
Біздің ата-бабаларымыз татулық пен бірлікті ежелден биікке 

көтерген. Біз – солардың ұрпағымыз.
Бүгінгі таңда кәсіпкерлерге үлкен қолдау көрсетілуде. Біз осы 

мүмкіндікті пайдаланып, кәсіпті одан әрі дамытуға тиістіміз.

Алдағы сайлау үлкен ұйымшылдықты қажет етеді. Сондықтан барша 
қауымды саяси науқаннан қалмауға шақыру үлкен мұрат дер едік.

Ханзада Құнанқараев, еңбек ардагері:
– Біздің әулетті түгелдей ұстаздар қауымы десе болғандай. Мен өзім 

отыз жылдай мектеп директоры қызметін атқардым. Саяси науқандарға 
талай үлес қостық.

Елбасының Мәжіліс пен жергілікті мәслихаттарды қайта сайлау 
өткізуге шақырған Үндеуі дер кезінде көтерілген шара. Бұл ел экономи-
касын дамытудың, Қазақстан халқын одан әрі өркендетуге бағытталған 
нағыз батыл қадам дер едім.

Алтынбек Есенов, “Қазавтодор” 
АҚ-ның маманы:

– Дағдарысты еңсеру үшін ел ішінде 
ұлттық бірлік, экономиканы бірқалыпты 
ұстап тұру үшін дайындық ауадай керек. 
Қазақ қыстың қамын жазда ойлаған ғой. 
Міне, содан болар жер-жерде Елбасының 
Ұлт жоспарын орындауға деген ықылас 

ерекше байқалады.
Сыр өңірінде өндіріс, үй құрылысы, мектептер, балабақшалар көптеп 

салына бастады. Бұл  қадамдар ертеңгі күнге деген сенімді нығайта түсері 
ақиқат. Барлық жерде өрбіген ықылас, Елбасымыздың көреген саяса-
тын қолдауға деген шынайы сүйіспеншілік мені әрдайым қанаттандыра 
түскендей болады.

Алда сайлау күні жақындап келеді. Бұл күні баршамыз ұйымшылдық 
көрсетіп, нағыз демократиялық сайлаудың үлгісін көрсетуді патриоттық 
борыш деп санауымыз керек.

Асылбек Балтаев, “Қазпошта” қызметкері:
– Биыл тәуелсіздіктің 25 жылдығы тойланады. Бүкіл әлем 

Қазақстанды тани бастады. БҰҰ мінбесінен Елбасымыздың қазақ тілінде 
сөйлеуі төбемізді көкке бір көтеріп тастады.

Елбасы “Сыр – Алаштың анасы” деп баға берген Сыр өңірінде өткен 
жылы мол астық жиналды. Барлық салада ілгерілеу бар. Әлеуметтік 
салаға деген қамқорлық ұшан-теңіз.

Иә, Елбасының қадамына осындай ағынан жарылған ықылас, сайлау-
ды ұйымшылдықпен өткізуге деген ынта қуантады.

Біз жоғарыда Сыр жұртшылығы өкілдерінің бір тобының телегей-
теңіз шынайы лебіздерін ықшамдап сөз суыртпақтадық. Осы бір 
ойлардың миллиондар үнімен сабақтастығына күмән жоқ.

Қ.МЫРЗАХМЕТҰЛЫ.

Орталық сайлау комиссиясының отырысында Қазақстан Ре-
спубликасы мәслихаттарының депутаттығына кандидаттардың 
республикалық бюджет қаражатынан жабылатын 
шығыстарының мөлшерлері бекітілді.

Қаулы жобасымен таныстырған ОСК төрағасының орынба-
сары Владимир Фоостың айтуынша, еліміздің «Сайлау туралы» 
конституциялық заңына сәйкес облыстық, Астана және Алматы 
қалалық мәслихаттарының депутаттығына тіркелген әрбір кандидатқа 
бюджеттен үгіт шаралары мен көліктік шығыстарға 245 мың теңге, 
ал қалалық және аудандық мәслихаттар депутаттығына кандидатқа 
153 мың теңге бөлінеді. «Оның ішінде облыстық, Астана мен Алма-
ты қалалық мәслихаттары депутаттығына кандидаттарға телеарналар-
дан сайлауалды бағдарламасымен таныстырып, сөз сөйлеу үшін 70 мың 
теңге, қалалық және аудандық мәслихат депутаттығына кандидаттарға 
36 мың теңге қарастырылды. Облыстық, Астана мен Алматы қалалық 

мәслихаттары депутаттығына кандидаттарға радиолардан сайлауал-
ды бағдарламамен сөз сөйлеуге 20 мың теңге, қалалық және аудандық 
мәслихат депутаттығына кандидаттарға 7 мың теңге бөлінеді, – деді ОСК 
төрағасының орынбасары.

В.Фоостың атап өтуінше, облыстық, Астана мен Алматы 
қалалық мәслихаттары депутаттығына кандидаттарға басылымдар-
да екі мақала жариялау үшін 85 мың теңге, қалалық және аудандық 
мәслихат депутаттығына кандидаттарға 62 мың теңге қарастырылған. 
«Облыстық, Астана мен Алматы қалалық мәслихаттары депутаттығына 
кандидаттарға жария сайлауалды шараларын өткізуге және үгіт-насихат 
материалдарын шығаруға 25 мың теңге, қалалық және аудандық мәслихат 
депутаттығына кандидаттарға 25 мың теңге бөлінеді. Облыстық, Аста-
на мен Алматы қалалық мәслихаттары депутаттығына кандидаттардың 
көлік шығыстарына 45 мың теңге, қалалық және аудандық мәслихат 
депутаттығына кандидаттарға 20 мың теңге қарастырылған», – деді ол 
осы жөнінде.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы жылғы 
«Ұлт жоспары – қазақстандық арманға бастай-
тын жол» атты бағдарламалық мақаласын ақпарат 
беттерінен оқып, теледидар хабарларынан естіп та-
нысып, біліп жатырмыз. 

Онда Мемлекет басшысы осы кезеңдегі еліміздің 
экономикалық, әлеуметтік дамуын саралап, алдағы 
уақытта жүзеге асырылатын жаңа бастамалар мен 
алға қойған міндеттер мен мақсаттар жайлы кеңінен 
баяндайды. 

Елбасы атап көрсеткендей, 2016 жылдың бірінші 
қаңтарынан «5 институционалдық реформаны 
жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
рын орындаудың нағыз тәжірибелік кезеңі басталды.

Мемлекет басшысы өз мақаласында еліміздегі 
білім мәселесін назардан тыс қалдырмаған. Білім 
беру, денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік 
қорғау салаларын реформалау адам әлеуетінің сапа-
сын арттыруға жағдай жасайды.

Осыған дәлел ретінде 2017 жылдан бастап 
«Жалпыға бірдей тегін кәсіптік-техникалық білім» 
жобасының жүзеге асырыла бастайтынын айта кету-
ге болады. Бұл дегенің, бұдан былайғы жерде мектеп 
бітірген және жоғары оқу орындарына түсе алмаған 
мектеп бітіруші түлектер жер-жердегі жұмыссыздар 
санын арттыра бермей, қара базарларда жүріп, арба 
сүйрегендерін қойып, тегін жұмысшы мамандығын 

алып, бір жағынан өзіне нәпақа тауып, екіншіден 
еліміздің экономикасы мен әлеуметтік хал-ахуалын 
дамытуға үлестерін қоса алатын дәрежеге жетеді. 

Қазігі таңда әлемде етек жайып отырған қаржы 
дағдарысының басты қатері жұмыссыздықтың өсуі 
болып отырған жағдайда өскелең ұрпақ кәсіптік-
техникалық оқу орындарында, өндіріс базаларын-
да білімін жетілдіріп, тәжірибе жинақтап, дуальды 
оқыту жүйесі арқылы теориялық және практикалық 
(өндірістік) оқу бағдарламасы арқылы бітірген жас өз 
мамандығы бойынша жұмысқа орналасу мүмкіндігін 
алады. Бұл деген жастардың болашағына жарқын 
жол ашылмақ деген сөз.

Естіп, біліп жүргеніміздей қазірдің өзінде 
дуальды оқыту жүйесіне көшу арқылы оқыту 
мен дайындықтың теориялық бөлігі білім беру 
ұйымдарының базасында, ал тәжірибелік бөлігі 
өндіріс орындарында өткізіліп жатыр. Біздің 
түсінігімізше дуальды оқыту жүйесінің негізгі 
мақсаты кәсіптік-техникалық оқу орындарының 
жұмыс беруші жеке сектордағы өн діріс, 
шаруашылық мекемелерімен серіктестік ретін де 
бірлесе отырып, еңбек нарығында  сұранысқа ие бола 
алатын, бәсекелестікке қабілетті, оған төтеп бере 
алатын, жаңа инновациялық-технологиялық бағ дар-
ламаларды меңгеруге лайық жұмысшы мамандарын 
даярлау әрбір оқу орны басшыларының, инженер 
педагогтарының негізгі міндеттері деп білеміз.

Әлі де болса еңбек нарығында, әсіресе 
ауылшаруашылығы және құрылыс саласында білікті 
жұмысшы мамандығының тапшылығы кездесіп 
тұрады.

Кәсіптік-техникалық білім беру үрдерісінде 
қазіргі заман талабына сай ұйымдастыру бағы-
тындағы кемшіліктер, оқу бітірген жас мамандардың 
бойынан табылуға тиісті тәжірибелік дағды, 
теориялық оқу мен практикалық жұмыстың, оқу 
орны мен өндірістік серіктестіктің арасындағы 
алшақтықтың орын алуы әлі де болса кездесіп 
тұратын жағдайлар.

Елбасының тапсырмаларынан туындай-
тын міндеттерді орындау оқу орындарының, 
жұмысшы мамандарының қажет ететін өндіріс 
орындарының, кәсіпкерлер палатасының, әлеуметтік 
серіктестіктердің басты назардағы түбегейлі 
мәселелері болмақ. Бүгінгі өскелең ұрпақ, жас ма-
мандар – біздің болашағымыз. Олардың болашағына 
жарқын жол ашу – Ұлт жоспарының басты 
мақсаттарының бірі.

Сексенәлі  РАХАНОВ,
кәсіптік-техникалық білім беру 

саласының ардагері,
Қызылорда облысының құрметті қайраткері.

«НҰРЛЫ ЖОЛ – БИЗНЕС ҮШІН 
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР»

Сейсенбі күні облыстық Кәсіпкерлер үйінде «Нұрлы жол – бизнес үшін жаңа 
мүмкіндіктер» тақырыбында өңірлік бизнес форумы өтті. Басқосуға түрлі бизнес 
қауымдастық өкілдері қатысты.
Форумның өтуіне Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы Өңірлік кеңесінің 

төрағасы Асқар Махамбетов ұйытқы болды. Оның айтуынша, мұндай іс-шаралар – әрбір 
адамның аймақтағы бизнестің дамуына қатысты өз ойларын ашық білдіруге, өз кәсібін 
жүргізу барысында туындаған мәселелерді қозғауға мүмкіндік беретін пікір алаңы. 

Бұдан бөлек, форумда агробизнес саласында ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді 
қолдауға бағытталған «Агротехнология орталығы» жобасының таныстырылымы өтті. 
Жоба жетекшісі Ержан Сүгірәлиннің айтуынша, орталықтың басты міндеті – егіншілік 
һәм өсімдік шаруашылығы саласында кәсібін ашып, дамытуға шешім қабылдаған 
кәсіпкерлердің жобасын сүйемелдеу болып табылады.

Жиын соңында Асқар Махамбетов бизнес-қауымдастық өкілдерінің басқосуын пайда-
лана отырып, облыстағы барлық кәсіпкерлер мен өңірлік кәсіпкерлер палатасының аты-
нан мерзімінен бұрын сайлау өткізуді бірауыздан қолдайтынын және көпшілікті сайлауға 
белсенді қатысуға шақырды.

Дәурен ОМАРОВ.

сайлау – 2016

ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА ЖОЛ

Қазақстан Парламенті Мәжілісі мен түрлі деңгейдегі мәслихаттар 
депутаттарының сайлауы болашаққа жол бастайтын айқын қадамнан 
туғандығы ақиқат. Қос сайлауды бір мезгілде өткізу қазіргідей күрделі 
кезеңде өте ұтымды әрі уақыт үнемдеуден туған шара.

Біз ауылды жерлерде, өзіміз тұратын елді мекендерде көптеген адам-
дармен, зиялы қауым өкілдері, ардагерлер, кәсіпкерлер, қысқасы,  
жұртшылықпен жиі кездесеміз. Осы бір сәтте ағынан жарылған 
шындықтың бүкпесіз сырына қанығамыз. Бүгінгі адамдардың ой-өрісі 
мен талғампаздығының өскендігін, ортақ мүддеге, ел болашағына деген 
сенімнің, Елбасы қадамдарына деген сүйіспеншіліктің куәсі болып жүрміз.

Төмендегі пікірлер осының дәлелі.

УАҚЫТТЫҢ ТАҢДАУЫ, 
ХАЛЫҚТЫҢ ҚОЛДАУЫ

Облыстық, Астана және Алматы 
қалаларының аумақтық сайлау комиссияла-
ры ұсынған мәліметтерге сәйкес, 2016 жылғы 
сағат 10.00-дегі жағдай бойынша республика-
да мәслихаттар депутаттығына барлығы 1050 
кандидат ұсынылған. Олардың ішінде 107-
сі облыстық, Астана және Алматы қалалық 
мәслихаттарына, 804-і аудандық мәслихаттарға, 
139-ы қалалық мәслихаттарға ұсынылып отыр. 
Ал екі кандидатты саяси партиялар, 1048 кан-
дидат өзін-өзі ұсынған.

«Ұсынылған кандидаттардың басым 

көпшілігі, нақты айтқанда, Солтүстік Қазақстан 
облысынан 239 адам, Қарағанды – 197 адам, 
Шығыс Қазақстан – 132 адам және Қостанай 
облысынан 95 адам ұсынылды. Ұсынылған 
кандидаттардың 5-і саяси партиялардың 
мүшелері, 553-і партияда жоқтар, тағы 492-сі 
өзінің партияға тиесілі екенін көрсетпеген», – 
деді Б.Мелдешов.

Ұсынылған кандидаттардың арасында 16 
ұлттың өкілі бар. Үміткерлердің 693-і ер адам-
дар, 357-сі әйелдер, орташа жасы – 41 жас. «720 
кандидаттың жоғары білімі, 257 кандидаттың 

арнаулы орта және 72 кандидаттың орта білімі 
бар, – деді ОСК хатшысы. – Кандидаттардың 
56 пайызы мемлекеттік мекемелерде, 
ұйымдарда және кәсіпорындарда, 38 пайызы 
коммерциялық құрылымдарда жұмыс істейді, 6 
пайызы басқа кәсіппен айналысады».

Кешегі күнге дейін округтік сайлау комис-
сиялары 28 кандидатты тіркепті. Ал Ортсай-
лауком бекіткен күнтізбелік жоспарға сәйкес 
мәслихаттар депутаттығына кандидаттарды 
ұсыну 2016 жылғы 19 ақпанға, ал тіркеу 23 
ақпанға дейін жүргізіледі.

КАНДИДАТТАР ҚАТАРЫ АРТЫп КЕЛЕДІ
Орталық сайлау комиссиясында ОСК хатшысы Бақыт Мелдешов журналистерге брифинг өткізіп, барлық 

деңгейдегі мәслихаттар депутаттығына кандидаттарды ұсыну барысымен таныстырды.

ҚАРАЖАТ МөЛШЕРІ БЕКІТІЛДІ

Биылғы жылы «Өркен» аралас сау-
да дүкенінің ұжымы өз күштерімен за-
ман талаптарына сай еңселі әрі кең 
жаңа ғимаратқа көшті. Биік те көрікті 
ғимаратты нағыз шағын маркет де-
сек, артық айтқан емес. Тұтынушылар 
бұрынғыдай кезек күтпестен темір 
торлы кәрзеңкелермен өздеріне қажетті 
заттарын алып, кассалық аппаратпен 
есептеседі. Ыңғайлы әрі уақытты ұтымды 
пайдаланған тұрғындар дүкен қызметіне 
дән риза. Бұл тұтынушылар талғамына 
сай келетін, мәдениетті де сапалы қызмет жасап 
тұрған Тереңөзек кентіндегі ең алғаш шағын мар-
кет дүкені. Ғимарат толықтай бейнекамералар-
мен қамтамасыз етілген. 

– Қазіргі таңда кәсіпкерлікті дамытуға 
айрықша көңіл бөлінуде, – дейді шағын маркет 
дүкенінің меңгерушісі Гүлжаһан Төлеуқызы. 
Сондықтан біз де халыққа мүмкіндігінше сапа-
лы да мәдениетті қызмет жасауға тырысып жа-
тырмыз. Елбасы Жолдауында да кәсіпкерлікті 
жандандыру, қызмет көрсету түрлерін молай-
ту басты міндет етіп қойылды. Сондықтан аудан 
дәулетін арттыруға, барынша өркениетті елдер 
қатарынан көріну үшін аянбай еңбек ете береміз. 

Сонау 2007 жылы ашылған «Өркен» ара-
лас сауда дүкенінде бүгінгі таңда 5 адам 
жұмыспен қамтылған. Тұтынушылар ұсынысы 
мен сұранысына орай сөрелердегі тауарлар-
ды көмекші қыздар толықтырып тұрады. 

Таусылуға жақындаған азық-түлік өнімдері мен 
бұйымдарды жүк тасушы жігіттер дер мезгілінде 
әкеп береді. Бір сөзбен атйқанда, дүкен жұмысы 
таңертеңнен кешке дейін бір толастамайды. 

–  Халықтың сұранысы күн санап ар-
тып келеді. Соған қарағанда бізде дағдарыс 
болмайды-ау, сірә, – деп әзілдей сөйледі тау-
ар жеткізуші Бақыт Әбдреев. – Кейде қажетті 
тауарлар мен өнімдерді әкелу үшін қалаға екі-
үш мәрте көлікпен қатынауға тура келеді. Кент 
тұрғындарының көңілінен шықсақ ғанибет емес 
пе? Бұдан артық қандай қуаныш бар десеңізші?! 

  Иә, өркениетті істерге ұмтылған, өзгелерге 
үлгі-өнеге «Өркен» аралас сауда дүкенінің 
ұжымына жаңа жылда да  толағай табыс, бірлік-
береке тілейміз.

М.ШІЛДЕБАЙҰЛЫ.
Тереңөзек кенті,

Сырдария ауданы.

ЕңбЕк адамы

“өРКЕННІҢ” өНЕГЕСІ

ҚР Қаржы министрлігінде Мемлекет 
басшысының Ұлт Жоспары – 5 институционалдық 
реформасын жүзеге асырудың 100 қадамы 
шеңберінде мемлекеттік сатып алу заңнамасын 
жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізілген бо-
латын.  Мәселен, «Мемлекеттік сатып алу ту-
ралы» ҚР Заңын іске асыру үшін мемлекеттік 
сатып алу саласында заңға бағынысты 
нормативтік құқықтық актілері әзірленді. Оны 
әзірлеуге мемлекеттік ұйымдар тартылған бо-
латын. Солардың арасында Қызылорда об-
лысы Мемлекеттік сатып алу басқармасы 
ұжымы белсенділігімен көзге түсті. Ниязов 
Ғалымжан Мұқырұлы басқаратын басқарма 
қызметкерлері мемлекеттік сатып алуды жүзеге 
асыру кезінде туындайтын мәселелерді егжей-
тегжейлі пысықтауға қатысты көптеген құнды 
ұсыныстарын өткізе  алды. Мемлекеттік сатып 
алуды жүзеге асыру қағидаларын әзірлеудегі 
өнімді ынтымақтастыққа жұмыс істегені үшін 
Қызылорда облысы Мемлекеттік сатып алу 

басқарамасын ҚР Қаржы министрлігі басшылығы 
Алғыс хатпен марапаттады. Басқарма басшысы 
мен ұжым мүшелеріне өнімді ынтымақтастығы 
үшін алғыс білдіріп, кәсіптерінде табысқа жету-
ге, өркендей беруге тілектестігін білдірді.

Қызылорда облысы Мемлекеттік сатып алу 
басқармасы Елбасының тапсырмасына сай, об-
лыс басшысының қолдауымен 2014 жылы 
нау рыз айында  республикада бірінші болып 
құрылған болатын.  Басқарма ұжымы  содан бері 
бүгінгі күнге дейін нәтижелі жұмыстар атқарды. 
Бұл орайда конкурстардың ашықтығын, сыбай-
лас жемқорлық әрекеттердің және түрлі құқық 
бұзушылықтардың алдын алу  бағытындағы  
жұмыстары жоғары бағалануда. Министрліктің 
Алғыс хатында Ғ.Ниязов басқарған басқарма 
ұжымының кәсіптік деңгейі жоғары екенін 
кезекті мәрте айғақтап тұр.

Ы.ТӘЖІҰЛЫ.

ЖЕтістік

МИНИСТРЛІК БАСҚАРМА 
ЖҰМЫСЫН АТАп өТТІ

Бұдан біраз жыл бұрын ескі ғимаратты жалға 
алған «Өркен» аралас сауда дүкені жергілікті 
тұрғындарға сұраныстағы мол тауарларымен 
және мәдениетті қызметтерімен танылған 
еді. Қолжетімді бағаларымен әрі сан алуан 
өнімдерімен қуантқан аталған сауда дүкеніне 
кент тұрғындары күн сайын үздіксіз ағылатын. 
Кісі айнала алмайтын тап-тар дүкенде кезек 
көбейіп, сауда қызып жататын-ды. 
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уақыт

1. Ауыл шаруашылығы жерлерін нарық ай-
налымына алу. Жерлерді аукциондар арқылы 
жекешелендіру. Жер кодексіне және басқа да 
заң актілеріне өзгерістер енгізу. Бұл қадамды 
іске асыру үшін қолданыстағы ҚР Жер 
кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
көзделген. Осыған байланысты «Қазақстан 
Республикасының Жер кодексіне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 
жылғы 2 қарашадағы №389-V ҚРЗ Қазақстан 
Республикасының Заңы қабылданды. Аталған 
Заң 2016 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне 
енеді. Өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы Заңды әзірлеуде соңғы жылдардағы 
ауыл шаруашылығы жерлерінің пайда-
ланылуы мен олардың нарық айналымы-
на алынуы жағдайына талдамалар жасалды. 
Енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың 
тұжырымдамасының негізгілері ҚР жеке 
және заңды тұлғалары, оралмандар, шетелдік 
жер пайдаланушылардың жер учаскелеріне 
құқықтық жағдайы, жер пайдалану мерзімдері, 
жерлерге құқық табыстау тәсілдеріне қатысты 
болып отыр. 

Заң қолданысқа енетін 2016 жылдың 1 
шілдесінен бастап мемлекеттік меншіктегі 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскелері ҚР азаматтарына және мемлекеттік 
емес заңды тұлғаларға тек жеке меншік 
құқығымен беріледі. Жер кодексінің 24-ба-
бында қаралған жеке және заңды тұлғаларға 
ауыл шаруашылығы жерлеріне жер пайдала-
ну құқықтарын табыстау, сондай-ақ, жерлерді 
пайдалану мерзімін ұзарту мүмкіндігі алы-
нып тасталды. Ауыл шаруашылығына жарам-
ды жерлерді жеке меншікке табыстау үшін  
жерлерді кезеңімен сату жолы таңдалды. Бұл 
жаңа механизм ауыл шаруашылығы мақсаты 
үшін жерлерді тек аукциондарда сату арқылы 
табыстауды көздейді.  Осы механизмді іске 
асыру үшін ҚР Жер кодексі жаңа 48-1-баппен 
толықтырылды. 

Жаңадан енгізілген бапқа сәйкес, босалқы 
жерлер құрамындағы ауыл шаруашылығы 
алқаптары алғашқыда ағылшын әдісі арқылы, 
одан кейін учаскелердің бағасын оның 
кадастрлық құнының 50 пайызы мөлшеріне 
дейін төмендете отырып голландиялық 
тәсілімен  аукциондар арқылы табыстала-
ды. Бұл процесс аукцион мен конкурстардың 
өткізілетіні туралы республикалық және 
жергілікті БАҚ-та жарияланып, барынша 
ашық болады деп күтілуде. 

Бұл бапты жүзеге асыру үшін ҚР Ұлттық 
экономика министрлігінің 2015 жылғы 31 
наурыздағы №290 бұйрығымен бекітілген 
«Жер учаскесін немесе жер учаскесін жал-
дау құқығын сату жөніндегі сауда-саттықты 
(конкурстарды, аукциондарды), оның ішінде 
электрондық түрде, ұйымдастыру мен өткізу 
қағидасына» өзгерістер енгізу қаралып отыр. 

Қолданыстағы ҚР Жер кодексіне 
енгізілген өзгерістердің негізгілерінің бірі – 
ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің 
жер пайдалану құқығындағы жерлерін пай-
далану мерзімін ұзарту мүмкіндігі алып тас-
талып, жалға алушымен жалға алу мерзімі 
аяқталғанға дейін жерлерді сатып алу норма-
сы енгізілді.      

Бұл өзгерістің енгізілу себебі неде? 
Өздеріңізге белгілі, республика көлемінде 
бұрынғы колхоздар мен совхоздардың 
жерлері еліміз егемендік алған уақытта 
жекешелендіріліп, ауылдағы әр тұрғынның  
жерлерге шартты үлестері анықталды. Шарт-
ты жер үлестері иелері 2003 жылы ҚР Жер 
кодексі қабылданған соң осы Кодекстің өтпелі 
ережелері негізінде шаруа қожалықтарына 
бірікті немесе серіктестіктер, өндірістік 
кооперативтердің жарғылық қорына үлестерін 
салым ретінде беріп бірікті. Нәтижесінде 
ауыл шаруашылығы шаруа қожалықтары 
мен серіктестіктер, өндірістік кооперативтер 
қалыптасты, олардың басым бөлігі жерлерді 
жалға алушы. 

Облыстағы жер есебінің мәліметтеріне 
сүйенсек, 2015 жылдың 1 қаңтары жағдайына 
облыстағы тауарлы ауыл шаруашылығы 
құрылымдарының меншігі мен жер пайда-
лануында 4923 учаскелер болса, олардың 
80 пайызы жер пайдаланушы (3921 учаске), 
жеке меншікте 13 пайыз (660 учаске), тұрақты 
пайдалануда 7 пайыз  (342 учаске). Яғни, 
облыстағы ауыл шаруашылығы жерлерінің 13 
пайызында ғана нақты қожайыны бар болса, 
80 пайызы жерді пайдаланушы ғана. 

Жерді жалдау құқығымен алған тұлғаның  
оны тек табыс көзі ретінде ғана қолданып, 
жердің сапасының артуына, топырақтың де-

градациялануына қарсы шараларға, ондағы 
суғару жүйелерінің сақталуына көңіл 
бөлмейтіні, қаржы жұмсамайтыны, яғни 
мүдделі еместігі белгілі. Бұл өзгерістердің 
енгізілуінің басты себебі - жерлерді тек пайда-
ланып қана қоймай, оның сапалық жағдайына 
мүдделі жер иесін қалыптастыруда. 
Өзгерістер қазіргі таңға ауыл шаруашылығы 
өндірісімен айналысып отырған тұлғалардың 
мүдделеріне қатысты болғандықтан, жер 
пайдаланушылардың құқықтарын ескеру мен 
қорғау, оларға жеңілдіктер беру де қаралған.  

Біріншіден, жалға алушылар жерлерді 
сатып алуға басымды құқықта, олар жер 
учаскесін сатып алудан бас тартқан жағдайда 
ғана жерлер өзге тұлғаларға табыстау үшін 
аукционға қойылады. Екіншіден, сатып 
алуға мүдделілікті арттыру мақсатында және  
шаруашылықтардың бір мезетте жерлерін са-
тып алу мүмкіндіктері жоғын ескере оты-
рып, жерлерді оның кадастрлық құнының 50 

пайы зы мөлшеріндегі жеңілдікті бағаға және 
10 жылға дейін ұзартып сатып алу механизмі 
сақталмақ. Осы тұста ескеретін мәселе – 
үлесшілердің салымы есебінен қалыптасқан 
серіктестіктер мен өндірістік кооперативтердің 
пайдаланудағы жерлерін сатып алу жөніндегі 
мәселе қатысушылардың жалпы жиналы-
сында шешіледі. Жиналыс жалға алу мерзімі 
аяқталғанға дейін 1 жыл бұрын өткізілуі 
тиісті, жиналыс қатысушылардың 2/3 қа-
тысқан жағдайда заңды болып есептеледі. Бұл 
өзгерістер Жер кодексінің өтпелі ережелер 
қаралған 171-бабының жаңа редакциясында 
белгіленіп отыр.  

Біздің ендігі басты мақсатымыз – осы 
жер пайдаланушы агроқұрылымдар арасын-
да түсіндірме шараларын жүргізіп, олар-
ды жер пайдаланушыдан жер учаскесіне 
меншік иесіне айналдыру арқылы жерлерді 
нарық айналымына енгізу. Бұл шаралар 
босалқы жерлердегі ауыл шаруашылығы 
алқаптарын айналымға алуға, мемлекеттік 
бюджетке қосымша түсімдердің түсуіне, 
ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің 
өз жерлеріне инвестициялар салуына, оның 
ішінде ұзақ мерзімдік қызығушылығын арт-
тырады деп күтілуде.       

2. Жер телімдерін мақсатты пайдала-
ну түрін өзгертуге рұқсат алу рәсімдерін 
жеңілдету. Ауыл шаруашылығы жерлерінің 
пайдаланылуына тұрақты түрде мони-
торинг жүргізу. Барлық пайдаланылмай 
отырған алаптарды әрі қарай жекешелендіру 
мақсатында мемлекеттік қорға алу. 

Аграрлық сектордағы өнімділікті арттыру 
мақсатында ауыл шаруашылығын жүргізуге 
табысталған жерлердегі ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізумен байланысты нысан-
дар  құрылысын салу кезінде және тау-
ар өндірушінің ұйымдық-құқықтық нысаны 
өзгерген жағдайда  жер учаскесінің нысана-
лы мақсатын өзгерту процедурасы алып та-
сталды. Яғни, қарапайым тілмен айтқанда, 
шаруашылық пайдаланып отырған учаскеде 
немесе оның  бір бөлігінде мал шаруашылығы 
кешендері, өндірістік жылыжайлар, суа-
ру құрылғылары және т.б. шаруашылық 
жүргізуге қажет құрылыстарды салу керек 
болған кезде учаскенің нысаналы мақсатын 
өзгерту талап етілмейтіні заңнамалық 
тұрғыдан бекітілді. Нысаналы мақсатын 
өзгерту процедурасының оңтайландырылуы – 

аграрлық сектордағы субъектілердің қызметін 
жеңілдетуге, әкімшілік кедергілерді азайтуға 
және инвесторларды тартуда тұрақтылықты 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп 
күтілуде. 

Жалпы жер қатынастарын реттеу 
саласындағы реформалар жерлердің иесін 
қалыптастыру, пайдаланылмай отырған 
жерлерді қайтарып алу, оларды ауыл 
шаруашылығы өндірісімен айналысуға ни-
еттенген мүдделі тұлғаларға ғана табыс-
тау бағытын ұстануда. Осыған байланысты 
жер пайдаланушыларға қойылатын талаптар 
күшейтіліп, пайдаланылмай отырған жерлерді 
анықтау, пайдаланылмай отырған, заң бұза 
отырып пайдаланылған жерлерді мемлекет 
меншігіне қайтарып алу механизмдері жаса-
луда. 

2015 жылдың 27 наурызында ҚР Ұлттық 
экономика министрлігінің №268 бұйрығымен 
«Ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайда-

лану Қағидасы» бекітілсе, қазіргі таңда осы 
Қағиданы іске асыру механизмі әзірленуде. 
Сондай-ақ, «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне 
салық салу мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 28.11.2014 
жылғы ҚР Заңымен ҚР Салық кодексіне 
өзгерістер енгізіліп, жергілікті өкілді ор-
гандармен пайдаланылмай отырған ауыл 
шаруашылығы жерлерінің салық мөлшерін 
10 есеге дейін жоғарылату мүмкіндігі берілді. 
Осыған сәйкес, жергілікті мәслихаттар 
шешімімен облыстағы барлық ауданда, қалада 
пайдаланылмай отырған ауыл шаруашылығы 
жерлерінің салық мөлшерін жоғарылату 
коэффициенттері бекітілді (Арал ауданы 
мен Қызылорда қаласында 10 есе, Қазалы, 
Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Жаңақорған 
аудандарында – 5 есе, Шиелі ауданы – 3 есе).  

Нақты мәліметтерге сүйенсек, респуб-
лика көлемінде 2012-2014 жылдары жалпы 
көлемі 7,4 млн гектарды құрайтын 19,2 мың 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы учас-
ке анықталса, оның ішінде Қызылорда об-
лысы бойынша 132,6 мың гектар аумақтағы 
379 учаскенің пайдаланылмай отырғандығы 
белгілі болды. 100,8 мың гектары мемле-
кет меншігіне қайтарылды, 19,9 мың гектар 
жерді шаруашылықтар қайта пайдалануға 
кірісті. Анықталған пайдаланылмай отырған 
жерлерді мемлекетке қайтарып алуға неме-
се шаруашылықтардың өз жерлерін қайта 
пайдалануға кірісуге бағытталған жұмыстар 
– соңғы жылдар көлемінде тұрақты бақылауға 
алынып отырған мәселелердің бірі. Жалпы 
алғанда, 100 нақты қадамның қатарындағы 
35, 36-қадамдар ауыл шаруашылығы 
жерлерін нарық айналымына алуды, жерлерді 
жекеменшікке беруге, сондай-ақ тиімді 
пайдалануға кедергі келтіретін әкімшілік 
барьерлерді жою механизмдерін енгізуге, 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту 
процестерін оңтайландыру арқылы аграрлық 
салаға қызығушылықты арттыруға, саланың 
өнімділігін көтеруге бағытталған шараларды 
жүзеге асыруды көздейді.

С.АЙТБАЕВА,
Қызылорда облыстық

жер қатынастары 
басқармасының бөлім басшысы.

ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ 
САЛАСЫНДАҒЫ РЕФОРМАЛАР

Елбасының бес институционалдық реформаларды 
жүзеге асыру және ағымдағы экономикалық жағдайды 
дамыту жөніндегі тапсырманы орындауға арналған 
Үкіметтің бірінші кезектегі іс-қимыл жоспарын  жүзеге 
асыру аясында жер қатынастары саласын реформалау 
шаралары да (35, 36 қадамдар) қамтылып отыр.

Өткен жылы елімізде денсаулық сақтау сала-
сын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Са-
ламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының 
екінші кезеңі аяқталды. Аталған бағдарламаға сәйкес 
облыстың денсаулық сақтау саласының алдында 
сырбойылықтардың саулығын жақсарту, әлеуметтік-
демографиялық әлеуетін көтере отырып, мақсатты 
индикаторларға жету көзделді. 

Басқарма басшысының айтуынша, есепті мерзімде 
облыстың денсаулық сақтау саласына алдыңғы 
қатарлы технологияларды енгізуге, аурудың алдын 
алу, емдеу және диагностикалауға, материалдық-
техникалық базасын толықтыруға 32,1 млрд. теңге 
бөлініп, ол облыс бюджетінің 26 пайызын құраған. 

Жалпы, өңірімізде тұрғындарға тегін медициналық 
көмектің кепілді көлемі шеңберінде 171 медициналық, 
оның ішінде 47 стационарлық, 124 амбулаторлы-
емханалық мекеме қызмет көрсетеді. Былтыр 119 мың 
науқасқа стационарлық ем көрсетілсе, күндізгі ста-
ционарларда 47 мыңға жуық науқас ем алған. 2014 
жылы бұл көрсеткіш, яғни, күндізгі стационарлардан 
ем алушылар саны 37345-ті құраған. Өткен жылы же-
дел жәрдемді шақыртулар саны 200 мыңға жуықтаса, 
2014 жылы бұл көрсеткіш 174 278-ді құраған. 

– 2015 жыл қорытындысымен туу көрсеткіші 1000 
тұрғынға шаққанда 25,2 болды немесе 19242 нәресте 
өмірге келіп, республикада үшінші орынды сақтап 
қалдық, – деді А.Әлназарова. 

Сонымен бірге, жалпы өлім көрсеткіші алдыңғы 
жылмен салыстырғанда 17,2 пайызға төмендеп, 5,1-ді 
құраған. Бұл бойынша сала басшысы бірінші орын-
да жүрек-қан тамырлары ауруларын атаса, екінші – 
қатерлі ісік аурулары, үшінші тыныс алу жолдарының 

аурулары тұрғаны белгілі болды.  
Сәбилер өлім-жітімі бойынша да сала жетекшісі 

1000 тірі туылған балаға шаққанда 9,6 пайызға 
төмендеп, 11,4-ті құрағанын,  2014 жылы бұл 
көрсеткіш 12,5 болғанын айтты. 

Тұрғындар арасында туберкулезбен аурушаңдық-
ты талдағанда 100 мың тұрғынға шаққандағы 
көрсеткіш облыста 5,6 пайызға төмендеп, 72,5-ті 
құраса, аталған аурудан өлім көрсеткіші 26,8 пайызға 
төмендеген. 

Басқарма басшысы саланы білікті мамандар-
мен қамту мәселесі күн тәртібінен түспей отырғанын 
айта келе, әлі де 50 дәрігердің қажет екенін жеткізді. 
Олар – педиатр, акушер-гинеколог, анестезиолог-
реаниматолог және басқа да балалар маманда-
ры. «Аталған мәселені шешу мақсатында облыста 
бірқатар ауқымды жұмыстардың қолға алынғаны 
белгілі. Атап айтқанда, дәрігерлердің біліктілік 
көтеру курстары мен мамандығы бойынша интерна-
тураны өту үшін облыстық медицина орталығы база-
сынан С.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық меди-
цина университетінің филиалы ашылса, Қызылорда 
медицина колледжі базасында «мейірбике ісі» 
мамандығы бойынша қолданбалы бакалавриатты 
білім беру пилоттық бағдарламасы енгізілді»,– деді 
А.Әлназарова.

Көрсетілген медициналық көмектің сапа-
сына қатысты мәселелерді жедел түрде шешу 
мақсатында пациенттерге қолдау көрсету қызметі, 
сенім телефондары ұйымдастырылып, бірыңғай 
СаІІ орталығы ашылды. Осы жұмысты толықтыру 
мақсатында қазіргі уақытта облыстың барлық емдеу 
ұйымдарына электронды тіркелім арқылы алдын ала 
жазылым бағдарламасы енгізілуде. Мамандар бұл 
бағдарламаның пациент үшін де, емдеу мекемесі үшін 
де тиімді болатынын айтады. 

Есепті мерзімде Арал ауданы Сексеуіл кентінде 
ауысымына 100 келушіге арналған ауылдық емхана, 
Жаңақорған ауданы Түгіскен ауылында дәрігерлік 
амбулатория, Жалағаш кентінде ауысымына 250 
келушіге арналған аудандық емхана пайдалануға 
берілді. Жаңақорған кентінде ауысымына 250 
келушіге арналған аудандық емхана, Қызылорда 
қаласында облыстық көпсалалы балалар ауруханасы 
құрылыстары жалғасуда. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

Брифинг

ЕЛ САУЛЫҒЫН САҚТАУДАҒЫ 
ЖҰМЫСТАР САРАЛАНДЫ

«Сыр медиа» ЖШС жанындағы облыстық 
коммуникациялар орталығында өткен брифингте 
облыстық денсаулық сақтау басқармасының бас-
шысы Ақмарал Әлназарова өткен жылы салада 
атқарылған жұмыстарды саралады.

Сейсенбі күні «Сыр медиа» ЖШС жанындағы облыс тық 
коммуникациялар орталығында облыстық төтенше жағ дайлар 
департаментінің және «Оңтүстік» өңірлік аэроұтқыр же-
дел құтқару жасағының өкілдері баспасөз мәслихатын 
өткізді. Онда өткен жылғы жұмыстарға баға 
беріп, жыл басынан бері атқарылған қызметтерге 
тоқталды. 
Департаменттің төтенше жағдайлардың ал-

дын алу басқармасының бастығы, подполковник Ма-
рат Қобыландиев қаңтар айынан бері тіркелген төтенше 
жағдайлар саны өткен жылғы есепті кезеңдегіден 5 есеге дейін артқанын айтты. Сондай-ақ, Шардарадан 
құйылып жатқан мол суды іркіліссіз өткізіп жіберу үшін сала мамандары күні-түні кезекшілік атқарып жа-
тыр. Бүгінгі күні Қазалы ауданында дарияда күр жүріп жатса, Арал аймағында мұз біркелкі ұстаспай тұр. Ал 
департаменттің өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және профилактикалық қызмет басқармасының басшы-
сы, подполковник Руслан Қайрақбаев жыл басынан бері 21 өрт оқиғасы тіркелгенін айтты. 

– 2015 жылы бұл көрсеткіш 7,4 пайызға азайған. Одан зардап шеккен адамдар саны – 17,6, қаза тапқандар 
саны 22,2 пайызға азайған. Өрт қауіпсіздігі қағидасын бұзған 402 жеке және заңды тұлғаға қатысты әкімшілік 
іс қозғалып, айыппұл салынды, - деді басқарма басшысы.  

«Оңтүстік» өңірлік аэромобильдік жедел құтқару жасағының бастығы Бақыт Ембергенов жол бойындағы 
қауіпсіздікке орай түсіндірме берді. Күннің күрт бұзылу қауіпіне орай ТЖД тарапынан барлық азаматтарға 
жіберілетін смс-хабарламаларға жолаушылардың құлақ аспайтынын жеткізді. Әсіресе «Қызылорда-Жезқазған» 
тас жолы бойында аязға қалып қойған азаматтарға көмек кеш баратынын айтты. Өйткені жол бойы ұялы бай-
ланыспен толық қамтылмаған. Сондықтан да, астындағы көлікке емес, департамент жіберген смс- хабарламаға 
сенгені дұрыс дейді. Сондай-ақ, мұздың толық қатпағанына қарамастан, адамдардың өз өмірлерін қатерге 
тігіп жүргенін жеткізді. Ал қауіпті жерлерге қойылған түсіндірме тақтайшаларын жымқырып кете беретін 
тұрғындарға кез келген қауіпке салғырт қарамауды сұрады. 

- «Суға түсуге болмайды» - деген ескерту жазылған 27 тақтайша қойған болатынбыз. Өткенде мониторинг 
барысында анықталғанындай қазір соның 4-і ғана қалыпты. Қалғанының бәрі қолды болған. Мұны ешкім сырт-
тан келіп істемейтіні белгілі ғой, - дейді жасақ басшысы.

Баспасөз мәслихатында облыстың барша тұрғындарына судағы, мұздағы қауіпсіздік шараларын және өрт 
қауіпсіздігі ережесі талаптарын қатаң сақтау қажеттігі, әсіресе балаларды қараусыз қалдырмау жөнінде айтыл-
ды.

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

ҰСТАСЫП ТҰРҒАН 
МҰЗ ЖОҚ

Жуырда облыстық көліктік бақылау инспекциясының басшысы Ер-
жан Жолдасов «Сыр медиа» ЖШС жанындағы коммуникация

лар орталығында журналистермен брифинг өткізді. Ержан 
Жақсылықұлының айтуынша, республикалық маңызы 

бар жолдармен жүйткитін ауыр салмақтағы көлік 
жүргізушілер заңнаманы сақтай бермейді. Мәселен, 
өткен жылы 750 құқық бұзушылық тіркеліп, 2014 жыл-
мен салыстырғанда 2,5 есеге өскен. «Жалпы салынған 
айыппұлдар мен жүк автокөліктерінің жүріп өткені үшін 
алынған сома 260 млн теңгені құрады»,  дейді инспек-
ция басшысы.

ЖҮК АРТҚАН 
КӨЛІКТЕН ЗИЯН КӨП

«Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автомагистралінің 
812 шақырымы Сыр өңірінің жеті ауданын қамтиды. 
Оны пайдаланудың өз тәртібі бар. Айталық, 1 нау-
рыз бен 1 сәуір аралығында тиісті шектеу енгізіледі. 
Яғни, жүк көліктерінің рұқсат етілген жалпы салмағы 
төмендейді. Мұндай шектеу күннің ыстықтығына бай-
ланысты 1 маусым мен 31 тамыз айлары аралығында 
да жүзеге асырылады. Әйтпесе, жол жағдайының 
мерзімінен бұрын бұзылу қаупін туғызады. Бұндай 
шектеулер тек қана «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» 
автомагистралі емес, барлық республикалық маңызы 
бар автомобиль жолдарына қолданылады.

Бұл талапқа бағынбағандарға қандай жаза 
тағайындалады? Мәселен, Жаңақорғаннан 

Қызылорда қаласына ауыр жүк артып келген көлік 
заңнаманы бұзса, автокөлік иесі 405 мың төлеуі 
тиіс. Сондай-ақ, ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық 
кодексінің 593-бабының 3-бөлігінде салынатын 
айыппұлдар мөлшері көзделген. Мәселен, 5 тоннаға 
дейінгі артық салмақ үшін 50-ден 200 айлық есептік 
көрсеткішке дейін айыппұл төлейді. Салмақ артқан 
сайын айыппұлдың да еселене түсетіні болса да 
белгілі. Сондықтан, жүк жөнелтуші заңды және жеке 
тұлғалар тәртіпке бас игендері абзал. Әйтпесе, жолға 
зиян келтіріп қана қоймай, айтарлықтай айыппұл 
арқалайтыны сөзсіз.

Нағымжан САУЯЕВ.
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ПАРАСАТ

– Бүгінде жаңалық жайлаған 
әлемде ақпаратты жылдам жеткізуді 
қолға алу журналистің басты ны-
санасы болып саналады – дейді 
шетелдік медиа-тренерлер. – 
Тәуелсіз ақпарат құралдарының 
өкілдері экономикалық тақырыпты 
терең меңгеріп, нақпа-нақ сандарды 
инфографика немесе диаграммамен 
сөйлетсе, оқырман көкейінде көпке 
дейін қалады.  

Түрік баспасөзі көлдей 
мақалаларға қарсы. Еуропа 

баспасөзімен қатар дамып келе 
жатқан түрік БАҚ-ы мәтінмен қоса 
суреттерді молынан пайдаланады.  

Басылым бетін  InDesign  
бағдарламасы арқылы әрі тез әрі 
оңай беттей алатын мамандар ди-
зайн мен сурет өңдеу барысы-
нан тәжірибе көрсетті. Түркия не-
месе Еуропа елдерінде заманауи 
бағдарламалар көмегімен 10 минут-
та газет беттеп, оны оқырманға же-
дел таратумен арнайы фирмалар ай-
налысады. 

Онлайн немесе Google-
журналистің қызметі жайлы айтқан 

AVRUPA порталының иесі Ва-
тан Өз жаңа технологиялар мен 
әлеуметтік желілерді пайдаланудың 
маңыздылығын баса айтты. Лондон-
да ВВС-дің қызметін түрік тілінде 
таратып отырған портал бүгінде 
Google компаниясымен келісімге 
отырып жарнамасын жүргізіп отыр. 
Алпауыт ағылшын корпорация-
сымен бәселекес түрік сайтының 
оқырмандары күнделікті 200 мыңға 
барады. 

– Вебсайттың заманында жар-

намаңды қалыптастырып, сауат-
ты мақала жаза білсең, оқырман 
табу қиын емес. Ал, копи-прайм 
жаңалықтарды зерттемей, зерделе-
мей ұсынсаң, жалғандық әйтеуір бір 
жерінен шығатыны белгілі – дейді 
Ватан бей. 

Нағыз журналистер жан 
ауыртпай-ақ жаңалық жеткізе білу 
қажет. Қанша қаралы хабар болса 
да, оқырманды қорқынышты кино 
көріп отырғандай күйге түсірмеу ке-
рек. Адами этика мен әдепке сүйене 
білген жөн деп есептейді шетелдік 
мамандар. 

Әлемде «Google» жүйесі кең 
дамыған. Оны тиімді пайдаланып, 
серіктесі бола білсең, вебсайтттың 
өзі-ақ қаржы табуға қауқарлы бо-
лады. Іздеу жүйесінде сіздің 
мақалаңыз алдыңғы тізімде болу 
үшін тақырып пен суретті лайықты 
таңдай білу, оқырманды тартудың 
тәсілі. Бастысы, тақырыптың да, 
материал мазмұнының да барынша 
қысқа болуы шарт. Тренинг соңында 
Periscope бағдарламасы арқылы он-
лайн хабарды тікелей эфирде тара-

тудан тәжірибелік сабақ жа-
салды.

Қалтафон қызметінің 
ұшан-теңіз екенін айтқан 
Ватан Өз бүгінгі таңда 
ақпаратты тез әрі қауіпсіз 
тарату үшін студиялық 
видеокамералардың қызметін 
бір ғана ұялы байланыс 
смартфоны атқаратынын 
түсіндіріп өтті. Қазіргі күні 
тілшілер жаңалықтарды дер 
кезінде заманауи смартфон-
дар арқылы түсіріп, жол-
дап отырады. Сайт қашанда  
оқырман маңыздылығын 
бірінші орынға қоя отырып, 
әр ақпараттың сенімділігіне 
көз жеткізбей тұрып хабар та-
ратпау керек.

Лондондық маманның 
ескерт песі көңілге қонымды. 
Өйткені отандық сайттарда рейтинг 
үшін анық-қанығы ашылмаған ха-
барлар таралып жатыр, бұның бәрі, 
сайып келгенде, оқырмандар құқын 
аяққа басу болып есептеледі.

Игі шараны ұйымдастырушы 
«Түркітілдес журналистер қоры» ҚҚ 
президенті Нәзия Жоямергенқызы 
отандық журналистердің біліктілігін 
арттыру мақсатында әлі талай шара-
лар өтетінін жеткізді.

Нұрбек САҒАДАТ.

Ата-ананың өз отбасына деген ерекше құрметі, оның бала өміріне бей-жай 
карамауы, үнемі жіті қадағалауы тәрбие жұмысының ең алғашқы әдісі.

«Ұяда не көрсен, ұшқанда соны ілерсің» демекші, бала тәрбиесі, дүниеге 
келген алғашқы күннен басталады. Бала ержетіп өскен сайын тәрбиесі де 
күрделеніп, оған қойылатын талаптар да күшейе түседі. Ақыл-ойының дамуы, 
ұнамды мінез-құлқын жетілдіре түсу ең негізгі міндетке айналады. Мұндай 
күрделі процесс алтын ұя-отбасында, мектепке дейінгі жаста қаланатыны 
ғылыми тұрғыда дәлелденген. Дана халқымызда «баланы бес жасқа дейін 
ханыңдай құрметте, он бес жасқа дейін құлыңдай жұмса, он бестен кейін 
досыңдай сырлас»  деген өмірлік түйін бар.

Баланың саналы, білімді, тәрбиелі азамат болуы үшін өскелең ұрпағымыз 
күн сайын отбасы мүшелері арасындағы ең жарасымды,  әділетті қарым-
қатынастардың куәсі болуы  керек. Отбасы мүшелері бір-бірімен түсіністік 
жағдайда өмір сүргені орынды. Жаман әрекеттер мен жағымсыз іске үйір болу 
отбасына үлкен кесапат әкеледі, орны толмас өкініштер байқалып жатады. 

Қазіргі кезде кейбір ата-аналардың бала тәрбиесіне немқұрайлы 
қарайтындығы жасырын емес. Баламызға балабақша мен мектеп тәрбие-білім 
береді деп бар ауыртпалықты сол кісілерге міндеттеп қою ақылға сыйымсыз. 
Мектепке берген соң, ата-ана сынып жетекшісімен тығыз қарым-қатынаста 
болып, өз деңгейінде тәрбие мен білім алуына бірлесе әрекет жасау қажет! 

Баланың келешек өмірі, яғни қызығушылығы, достары, көзқарасына мән 
беріп, еркін әңгімелесіп, өзімен тең  ұстап, пікірін тыңдау керек. Қайсыбір ата-
аналар жұмыс бастылықты сылтау етіп, «Баланың тамағы тоқ болып, киімі көк 
болса» болғаны дегенді желеу етеді. Үйге берілген тапсырманың орындалуын 
қадағаламайды, тексермейді. Бұл әрекеттердің бәрі оқушы күнделігінде айқын 
жазылған. Тек уақыт бөлу керек. Балалар өз ата-аналарының, бауырларының 
қылықтарын, іс-әрекеттеріне мән бере қарап, тез қабылдап алады. Егер от-
басында дөрекілік,  ұрыс-керіс, маскүнемдік немесе тағы басқада жағымсыз 
жағдайлар болса, ол әрдайым  кері әсер етеді. Бұндай әрекет мектеп, ұстаздың 
жасап жатқан еңбегін, күш-жігерін жоққа шығарады. Бала басты өнегені алды-
мен отбасында алатыны ақиқат. 

Отбасының негізгі міндеті – баланың еңбек етуге, жарқын сезімдер мен 
нұрлы мұраттарға тәрбиелеу және адамдар арасында өмір сүре білуге үйрету. 
Бұл асыл қасиеттердің  барлығы отбасы ошақ қасында қалыптасып шығады.

Ата-анасын сыйлап, құрметтеп үйренген бала өзгелерді қадірлеп, әрдайым 
үлкендер алдында  өзін дұрыс ұстап, құрмет пен қамқорлық таныта біледі.

Асылзат ӘБЕЗБАЕВА,
№37 орта мектеп. 
Сырдария ауданы.

Жақсылық Ишанбекұлы 1931 жылы 
6 наурызда Жалағаш ауданына қарасты 
М.Шәменов ауылында дүниеге кел-
ген. 1947 жылы ауылдағы жетіжылдық 
мектепті бітіріп, аудандағы №31 орта 
мектепте оқуын жалғастырады. Білім 
ошағында ізденімпаздығымен көзге 
түскен Жақсылық сол кездің өзінде ал-
дына үлкен мақсаттар қоя білді. Елінің 
ертеңі үшін алаңдаған жас жігіттің бар 
арманы қазақ жұртына пайдасы тиер-
дей мамандық иесі атанып, жұртына 
қалтқысыз қызмет ету еді. Оқушы кезінің 
өзінде абырой биігінен көрінген айту-
лы тұлға білім саласының бұрынғыдан 
да өркендеп, жақсарғанын қалады. 
Болашақта осы бағытта ізденіп, жұртын 
келешегі жоқ өнімсіз күнделікті күйбең 
тірліктен құтқаруды өзіне азаматтық бо-
рыш санады. 

Кейінгі жастардың саналы кәсіби 
маман иесі болып өскенін қалаған 
Ж.Ишанбекұлы ұстаздық жолын таңдап, 
1949 жылы Қазақтың С.М.Киров 
атындағы мемлекеттік университетіне 
оқуға түседі. Студент кезінде  сапалы 
білім ала жүріп, өзін осы Ұстаз деген 
ұлы есімге лайықты ізденіп, тәрбиелей 
білді. “Білімнің шыңына жету үшін, 
дайындықтың құлы болу керек” деген 
қағиданы қатаң ұстанған талапкер сту-
дент кезінде ізденімпаздығымен абы-
рой биігінен көрінді.  Ғылымға  де-
ген жауапкершілігінің арқасында 1954 
жылы аталған білім ошағының математи-
ка факультетін үздік тәмамдайды. Іргелі 
оқу орнын бітірген жас маман алды-
мен еңбек жолын Алматы облысындағы 
Сакко Вансетти атындағы орта  мектеп-
те мұғалім болып бастайды. Жақсылық 
ұстаз болған жылдары оқу орнындағы 
білім саласы едәуір алға жылжыды. 
Алайда жас маманның ойында басқа 
да құлшындырған мақсат-тілектер бо-
латын. Ол арманы Сыр елiне қайтып, 
сондағы білім саласын жақсарту еді. 

Осында біраз уақыт қызмет ете жүріп, 
туған жерге оралуды жөн санайды. Мек-
теп директорына кіріп: “Ағай, мен үшін 
қашанда алғаш қызмет етіп, шәкірттеріме 
дәріс берген осы білім ошағы қымбат. 
Бірлесе жұмыс жасағалы мектеп ұжымы 
айтарлықтай жетістіктерге жетті. Деген-
мен, мен туған жеріме оралсам деймін. 
Алматыда көптеген ЖОО-лар бар. Бұл 
шаһар ешқандай маман иесіне зәру емес 
деген  ойдамын. Сондықтан туған жер-
ге қайтып, алға қойған мақсаттарымды 
орындасам деймін. Сырдағы білім 
саласының одан әрі  жақсаруы жолында 
қызмет еткім келеді”, – дейді. 

Білім ошағы жан-жақты ізденімпаз 
мұғалімді жібергісі келмеді. Дегенмен, 
алған бетінен қайтпайтынын түсінген 
мектеп ұжымы жас маманға сәттілік 
тілеп, шығарып салды. Туған жерге 
келісімен Жақсылық баяғы алға қойған, 
ойда жүрген жоспарларын мінсіз орын-
дауды қолға алды. Жалағаш ауданы-
на қарасты Мақпалкөл, М.Шәменов ау-
ылдарында және аудан орталығындағы 
№31 орта мектепте ұстаз болып қызмет 
атқарды. Терең білімді  маман иесінен 
дәріс алған шәкірттер математика пәнінен 
ұйымдастырылған аудандық және 
облыстық байқаулардан жүлделі орын-
дарды жеңіп алып, ұстаз сенімін ақтады. 
Тіпті алғашқылары өз білімдерімен та-
лаптанып ЖОО-ның емтихандарын 
жоғары бағаға тапсырды. Осылайша та-
лапшыл, ізденімпаз ұстаздың алға қойған 
биік мақсаты, шәкірттерінің жоғары оқу 
орындарына мүдірмей түсуіне мүмкіндік 
жасады. Мектептегі білім саласында оң 
өзгерістер болып, өткен оқу жылдарымен 
салыстырғанда  жақсы нәтижелер берді. 

Жұмысқа деген ыждағаттылығы мен 
жауапкершілігінің арқасында №201 орта 
мектеп директорының орынбасарлығына  
тағайындалды. Бұрынғы Калинин 
атындағы ауылда №33 орта мектеп ди-
ректоры болып жұмыс жасады. Сол жыл-
дары аудан басшылары Ж.Ишанбекұлын 
білім саласы ақсап, жоғары деңгейге жет-
пеген өңірлердегі мектептерге жіберіп 
отырды. Ондағы басты талап ауылдағы 
білім сапасын жақсарту еді. Ал Жәкең 
бұл артқан сенімді ақтай білді. 

Одан кейін аудандық білім бөлімінің 
әдістеме кабинетінде және аудандық пар-
тия камитетінің саяси ағарту кабинетінде 
меңгеруші болып қызмет атқарды. Білім 
бөлімінде қызмет ете жүріп, өскелең 
ұрпақтың рухани азығын молайту жо-
лында басшылыққа  ұтымды озық әрі 
тиімді әдістемелік ұсыныстар айтты. 
Ұстазды көбіне «қайтсек сапалы маман 
иесін дайындап шығаруға болады?» де-
ген сауал толғандыратын. Әріптестерін 
де осы мәселенің шешімін табу үшін 
жұмыла жұмыс жасауға шақырды. 
Тіпті республикалық және жергілікті 
басылымдарға ғылым мен оқу  саласында 
қалтқысыз қызмет етіп жүрген ұстаздар 

жайында, бала тәрбиесі мен еліне еңбегі 
сіңген азаматтар төңірегінде көптеген 
мақалалар жариялап тұрды. Ұстаздықтан 
бөлек журналистік қабілетімен танылған 
Ж.Жақсылықов жергілікті басылымдарға 
тың әрі ой саларлық алуан тақырыптарда 
жиі жазып отырды. Бала тәрбиесі ту-
ралы жазған еңбегінде ол үлкен тұлға 
қалыптастыруда отбасылық тәрбие мен 
ұстаздың алар орнын өз  тәжірибесі 
тұрғысынан нанымды баяндайды. Ал, 
табиғат жайында жазған мақаласымен 

өскелең ұрпақты Алланың бізге берген 
шексіз сыйлығына құрметпен қарауға 
шақырады.

Осылайша Ж.Ишанбекұлы тек 
өз мамандығы математика пәнін 
меңгеріп қана қоймай, БАҚ саласына 
да, тіл білімі саласына да, әдебиетке де 
өзіндік қолтаңбасын қалдырды. Әлем 
ойшылдарының даналық сөздерін қазақ 
тіліне аударды. Одан бөлек 70-ке жуық 
ұлттың мақал-мәтелдерін өз тілімізде 
жеткізуге тер төкті. Ұлы ұстаз аудар-
ма ісімен айналыса жүріп, қазақтың 
мақал-мәтелдер қорын молайтты. Тіпті 
сол уақытта оның аудармалары мен 
мақалаларын, тұшымды ойлары мен 
даналық сөздерін бір кітапқа жинақтап 
шығарту керектігі жайлы ұсыныстар ай-
тылды. 

Ағамыз қай салада қызмет атқарсын, 
бәрібір мектеп шәкірттерінен ұзап кете 
алмады. Аудандық білім бөлімінде 
қызмет атқарған жылдары да білім 
ошақтарын аралап, оқушыларға дәріс 
беретін. Болашаққа бір кісідей алаңдап 
ізденген жан осындай-ақ болсын. Жастар 
үшін  аянбай еңбек еткен ұстаз Жақсылық 
ағамыздың әр күні  қашан да солардың 
ертеңін ойлаумен өтті. Шәкірттеріне 
үлкен үмітпен қарайтын. Сол қиын-
қыстау заманның өзінде білікті ұстаз 
ғылымға негізделген бағдарлама жа-
сап, әр сабағына тыңғылықты дайында-
лып, оқушыларына жан-жақты ізденіспен 
түсіндіре білді. 

Педагогикалық тәжірибесі мол азамат 
білім саласынан бөлек құрылымдардың  
әлеуметтік жағдайының жақсаруына 

да бір кісідей атсалысты. Сол тұстары 
тұрмысы тұралаған тұрғындарды егін 
шаруашылығымен айналысуға үгіттеп, 
насихаттады. Тек мал бағып, көшіп-
қонып жүру жұртқа да оңай соққан жоқ. 
Білікті ұстаздың ақылын жөн деп тапқан 
ауыл тұрғындары ұтымды ұсынысты 
бірауыздан қолдайды. Ол кісінің 
ауылдарға су апарып, жасыл желек 
егудегі  атқарған еңбегі ерен. Халықты 
ауызбіршілікпен жұмыла іс бастауға 
шақырды. 

Осылайша атпал азамат еліне қалт-
қысыз қызмет етті. Жұртының болашағын 
ойлады. Шәкірттерінің жетістіктерін 
көріп, келешекке сеніммен қарады. 
Мақсаттары түбегейлі орындалды десе 
де болады. Себебі,жан-жақты  білімді 
оқушыларды қалыптастырып,тәрбиелей 
білді. Ауданның әлеуметтік жағдайының 
жақсаруына еңбегі сіңді.Өзі жүрген 
мектептердегі білім саласының сапасын 
жоғары деңгейге көтерді. Міне, осының 
барлығы ұстаздықты ұлық тұтқан 
жанның,бала кезінде армандап алдына 
қойған мақсатына жеткен жетістігінің 
жемісі. Табандылықпен еңбек ете 
жүріп,әрбір оқушының жүрегіне жол та-
уып, білім нұрын екті.Бір кездері еліне 
еңбегі сіңген ағаларды өскелең ұрпаққа 
үлгі ету мақсатында мақалалар жазса, бұл 
күндері ағамыздың жүріп өткен жолын 
зерттеп, өнеге алу мақсатында біз қалам 
тербейміз. 

Ағамыздың ел мақтанышына айналған 
шәкірттері арқылы болашаққа сеніммен 
қараймыз.Себебі оның жан-жақты  білікті 
маман иелерін дайындағанының бірден-
бір дәлелі осы өмір ағысына үкілеп қосқан 
кешегі оқушылары,бүгінгі тұғырлы аза-
маттар  еді. Оқушыларының бірқатары 
ҚР Мәжіліс депутаты дәрежесіне дейін 
жетті. Басқа да шәкірттері облыстық 
және аудандық мәслихат депутаты, білім 
басқармаларының беделді қызметкерлері. 
Жәкеңнен тәлім алған кейінгі буын да аға 
жолын қуып, жұртына адал қызмет ету-
де. Осыдан келіп “Ұстазы жақсының 
ұстанымы жақсы” деген қанатты сөз 
еріксіз еске оралады. 

Жақсылық Ишанбекұлы әр саладағы 
жемісті еңбегі үшін мемлекет тарапынан 
бірнеше рет марапатталды. Абзал азамат 
“Қазақ КСР-ның озық қызметкері” атағын 
иеленді. Қазақстан Коммунистік партия-
сы Орталық Комитетінің, об лыстық пар-
тия комитетінің және облыстық білім 
басқармасының Құрмет грамоталары-
мен марапатталды. Халқына қалтқысыз 
атқарған көп жылғы қызметі үшін “Еңбек 
ардагері” медалінің иегері атанды. 2009 
жылы Елбасымыздың Жарлығымен 

мемлекеттік награда “Ерен еңбегі 
үшін” медалін өр кеудесіне тақты. 
Сонымен қатар 2010 жылдың қазан 
айында аудандық мәслихаттың 
шешімімен “Жалағаш ауданының 
құрметті азаматы” атағы берілді. 
Озық ойлы  ұстаздың атқарған ерекше 

ізденісті еңбегінің нәтижесі еді. Жұбайы 
Халипа апай да аудандағы бірқатар 
білім ошағында ұстаздық қызметте бол-
ды. Екеуі  сегіз бала тәрбиелеп өсірді. 
Бүгінде ардақты әке мен аяулы ана бала-
ларынан 16 немере, 5 шөбере сүйіп отыр.
Халқының шексіз құрметіне бөленген та-
нымал  азаматтың жолын қуған, аялап 
өсірген балалары әлеуметтік бағыттың 
барлық саласында беделді қызметтер 
атқаруда. Ұл-қыздары асқар тау, 
ұлағатты ұстаз әкелері  сияқты алдына 
биік мақсаттар қойып, хақына бар күш-
жігер,білікті терең білімдерімен қызмет 
етуде. “Өткен жол –  кейінгіге өшпес 
із” деген, сірә, осы шығар. Осылайша 
өскелең ұрпаққа өшпес өнеге қалдырды. 

Жақсылық Ишанбекұлы 2013 жылдың 
5 ақпанында дүниеден өтті. Өзі өтсе де, 
артында таусылмас мол мұра қалдырды. 
Халқына адал қызмет ету арқылы кейінгі 
буынды жақсылыққа тәрбиеледі. Атына 
заты сай жүзінен мейрім шуағы төгілген 
азамат қай салада жүрсе де, абырой 
биігінен аласармады. Осындай өнегелі 
өмірі арқылы бүгінгі жастар ұлағатты 
ұстазды өзіне үлгі тұтады. Өзі ұзақ 
жыл талмай іздене қызмет еткен сүйікті 
мектебінде өзінің атында  осы заманғы 
оқытудың үздік ғылыми оқу-әдістемелік 
техникалық құралдарымен жабдықталған 
арнаулы математика кабинеті ашылған.

Қай қызметте болса да беделі артып, 
биігі төмендемеген тұлға есімі ел жадын-
да ұзақ уақыт сақталады.     

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ. 

ТА
ҒЗ

Ы
М ҚАЛДЫРҒАН ІЗІҢ МӘҢГІЛІК

Ел үшін қалтқысыз қызмет етіп, мазмұнды өмір жолымен өз ортасына  
өнеге болған алдыңғы аға буын өкілдерімен біз қашан да мақтанамыз. Үлкен 
құрметке лайық тұлғалалардың қадір-қасиетін қастерлеп, өскелең ұрпаққа үлгі 
етуді кейінгі буын азаматтық борыш санауы тиіс. Жаны жайсаң, жүзі жарқын, 
өнегелі ісімен өзінен кейінгі жас ұрпақты жақсылыққа баулыған азаматтар 
арамызда жетерлік. Олардың көбісі бүгінде өмірден өтті. Алайда ғұмыры 
ғибратқа толы жандардың артында қалдырған мол мұрасы арқылы кісілік 
келбеті, адамгершілік қасиеттері ел жадында ұзақ уақыт сақталатыны сөзсіз. 
Өмірден өзі өтсе де, есімі елінің ықыласына бөленіп жүрген осындай атпал 
азаматттардың бірі – Жақсылық Жылқышиев.

КӘСІБИ ШЕБЕРЛІК 
және ЖУРНАЛИСТИКА

Жуырда Алматы қаласында «Түркітілдес журналистер қоры» қазақ журналистеріне арнап «Кәсіби 
шеберлік және журналистика» тақырыбында семинар-тренинг өткізді. «Шеврон МұнайГаз Инк» 
компаниясының демеушілігімен өткен шараға Ұлыбританиядан Ватан Өз, Түркиядан Хедие Ероғлы сын-
ды баспасөз майталмандары арнайы келіп, экономикалық журналистика және онлайн медиаға қатысты 
тәжірибелерімен бөлісті. Екі күнге созылған шарада дәстүрлі журналистикадан жаңа онлайн-медиа 
сабақтастырыла түсіндірілді.

 ТӘРБИЕ БАСТАУЫ – ОТБАСЫНДА
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З.Ахметованың «Бабалар аманаты» атты 
кітабы бүгінгі буынға нағыз керек кітап. Ав-
тор мұнда қазақтың маңдайына біткен ерен 
ұлдарының бірі – Бауыржан ата туралы көзімен 
көргенін, яғни күнделікті тұрмыстағы қарапайым 
оқиғаларды жазған. Б.Момышұлының келіні 
бұл кітапты ұзақ жылдар бойы  жүргізген 
күнделігінің негізінде жазып шығыпты. «Бабалар 
аманаты» - тұнып тұрған тарих, педагогикалық-
психологиялық ілім, ұлағатты сөздерге бай 
шығарма. Мұнда кезінде «Шуақты күндерде» 
басылмай қалған дүниелер жарияланыпты. 
Мұндағы әңгіме Батыр атамыздың баяндауын-
да берілген. Автордың шеберлігі осыдан жар-
ты ғасыр бұрынғы оқиғаларды күні кеше ғана 
өткендей көз алдыңызға келтіреді, сол кезде 
шаңырақта айтылған әңгімелерді шешен тілмен 
баяндайды. Осы екі кітапты оқығандар бүгінде 
оны жас келіндерге өсиет, жас ұрпаққа үлгі бола-
тын дүние деп айтып жүр. Қос кітапты парақтаған 
кез келген жастағы жандар көкейде жүрген сауа-
лына жауап алады дер едім.

Енді оны есте сақтап қана қоймай күнделікті 
өмірде, қазіргі қоғамда кәдеге асыруымыз ке-
рек. Мысалы, үзіндіге кезек берейік: «Бұрын 
қа зақ та қазіргідей үлкен-кіші, еркек-әйел жап-
пай сүйісіп амандаспайтын. Әсіресе батпан-
дай ер-азаматтардың кездескен жерде сүйісіп 
аман дасуы – қазақ қауымында бұрын атымен 
жоқ еді. Бұл Хрущевтің билік құрған кезінен 
кең етек алып, жайылып кетті. Ерлер қолдасып 
аман дасушы еді. Сағынысып көріскенде құшақ 
ай қастырып қауышатын. Міне, осыларды «ер-
кекше сәлемдесу» дейді. Ал әйелдер өзара құ-
шақ тасып амандаса беретін. Қариялар өзінің ба-
ла сындай, немересіндей жастарды жақсы кө ріп 
еміренгенде құшағына қысып, арқасынан қаға-
тын. Бұрындары ер баланы еркелеткенде басы-

нан сипамаған, арқасынан қаққан. «Басына си-
пау ұл баланы аяп, мүсіркеу сезімдерін туғызады, 
төмен қарап жүретін жасық болып қалады» деп 
түсінген. Ата-ана, ел-жұртына қорған болатын, 
шаңыраққа ие болатын ұлдың көзін жерден ал-
майтын жігерсіз, есіркеуді тілеп тұратын ынжық 
болғанын қаламаған. Ал арқасынан қаққанда ер 
бала батылданады, жігерленеді, еңсесін тік ұстап, 
тура қарауға дағдыланады. Неге болса да тайсал-
май қарайтын қайратты, батыл болып ержетсін 
деп ұлды арқадан қақса, қыздарды керісінше ба-
сынан сипаған. Қыз – жатжұрттық, қыздың бағы 
– үйде емес, түзде. Қыз басқа босағаны аттап, 
өзге үйдің отын жағады, ұрпағын өсіреді. Қыз-
ды «кететін бала ғой» деп еркелетеді. «Алдын-
да не күтіп тұр екен, тағдыр-талайы қалай бола-
ды» деп басынан сипап аялаған. Қызды басынан 
си пағанда басы еріксіз еңіс тартады, көз жана-
ры тө мен түсіп, жасырынады. Кісі бетіне бажы-
райып қарамайтын әдетке үйреніп, қызға лайық 
биязы мінез қалыптасады». Қандай ғажап ырым 
десеңізші... 

Шығармада сәлемдесудің маңызы туралы да 
айтылған. Әлемдегі барлық мұсылман халықтар 
«ассалаумағалайкүм» деп амандасатыны, өйткені 
бұлайша сәлемдесу – ислам дінімен бірге келгенін 
жастарымыздың білгені дұрыс. Сәлем тарихы-
на тоқталсақ, жұртымыз бағзыдан сәлемді сөздің 
анасына балайды. Ертеде баланың болашағын 
берген сәлеміне қарап бағалайтын болған. Осы 
кезге дейін сәлем мен бата қатар өмір сүріп келеді. 
Таныстық та, татулық та осы сәлемнен, жылы шы-
раймен амандасудан басталады. Сәлем берсең, 
өкпелесіп жүрген адамның өзі де жүзін жылы-
та қарайды. Сәлем берудің жазылмаған шартта-
ры да жетерлік. Сәлемді әрқашан да жасы кішілер 
береді. Жұртымызда жасы үлкеннің өзінен кішіге 
сәлем беруі әбестік болып есептелген. Бұған қоса 

қазақта «берген сәлемді алмасаң, ырысың кетеді» 
деген ырым-наным да бар.

Кітапта ұлы Бақытжанға сәлем туралы айта 
келіп, ойын былайша қорытқан: «Ал енді туған 
халқыңды білмей, оның жанын ұғын бай тұрып, 
өзгенікін келістірем деп еліктеу де кісілік емес. 
Ол намыссыздыққа жетелейді. Намыссыздық – 
жаман дерт. Оның өсер ұрпаққа, халықтың келе-
ше гіне кесірін тигізетінін ешқашан ұмытпау ке-
рек. «Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні», әр 
халық, әр ұлт өзіне-өзі ұқсағаны жақсы». Қа һар-
ман атамыздың: «Қай ұлттың болсын ана тілі, 
ата дәстүрі, салт-санасы – сол халықтың өзін дік 
қадір-қасиетін, жан дүниесін, тұрмыс-тір ші лігін 
көрсететін төл белгілері. Олар – бүкіл бір ха лық-
тың ғасырлар бойы мысқалдап жинаған рухани 
қазынасы, ұрпаққа қалдырған ардақ-мұрасы. Он-
сыз бүтін ұлт болып қалу мүмкін емес. Ана тілі, 
ата дәстүр өзінен-өзі жалғаспайды немесе біреу 
сырт тан келіп сен үшін көсегеңді көгертіп сақтап 
та бермейді. Халықтың өз бет-бейнесінен айыры-
луы не сақтап қалуы – әрбір ұрпақ өкілінің өзінен 
кейін гі ізбасарларына бабалар аманатын қай са-
пада жеткізуіне байланысты» дегені бүгінгі буын 
үшін керемет кеңес емес пе? Мұнан біз бабалар 
ама натына адал болу қажеттігін ұғамыз. «Мен біл-
генімді саған айтам, сен өзіңнің балаңа айтасың, 
үй ретесің. Кейін балаң өз баласына айтса, сөйтіп, 
бір шаңырақта бабалар аманаты жалғасады. Со-
нымен шығармада Батыр атаның отбасы, ыстық 
ұя дағы тыныс-тiршiлiгi, қадiр-қасиетi сөз болады. 
Ха лық батырының жарқын бейнесi жаңа қырынан 
көрi недi. Аманатқа адалдық осындай-ақ болар... 

С.ЖОЛШОРАЕВА,
№211 А. Байтұрсынов атындағы 

орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі.

Қызылорда қаласы.

АМАНАТҚА АДАЛДЫҚ
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– Ғазиза Мәкешқызы, сіз «ана», «қазақ 
әжелері», «қазақ әйелі» образдарын ғажап 
сомдайсыз және театр қойылымдарында 
да, кино туындыларда да сол бейнеден үнемі 
ажыраған емессіз. Бұл қай уақыттан бас
тау алып еді?

– 28-30 жасымнан бастап, аналардың 
рөлін сомдадым. Ғ.Мүсірепов атындағы Ал-
маты балалар мен жастар театрында Жа-
нат Хаджиев есімді режиссер бар. Сол кісі 
бір күні: «Ғазиза, 30-ға келіп, әлі қыздардың 
рөлін ойнап жүргенің не?! Жетер енді! 
Аналардың рөлін сомдайсың», – деп маған 
Әкім Таразидің «Жақсы кісі» деп атала-
тын қойылымындағы Балзия рөлін берді. 
Баланың рөлін Досхан Жолжақсынов, 
Нұрқанат Жақыпбаев, Лидия Кәденова, 
Гүлжамал Қазақбаева ойнады.

– Ал, «Кемпір» фильміндегі рөліңізге де 
тәнті болмаған адам кемдекем...

– Өзімнің де көңілім толды. Мен өмірімде 
алғаш нағыз киномен кездестім. «Тоғысқан 
тағдырлардан» бастап көбінде эпизодтық 
рөлдерде ойнадым ғой. Бұл – менің бірінші 
ойнаған басты рөлім.

– Осы фильмде балаңыз бен келініңіздің 
бойынан қаланың әсері болар, табиғилық 
жойылғаны көрсетілген сияқты… Ал, 
кемпіршалда, оның құрдастарында табиғи 
болмыс бар. Сіз де қалада тұрасыз, түрлі 
рөлдер сомдап, өзгенің өмірінің күйін 
кешесіз. Ал, шынайы өмірде табиғи мінезіңіз 
сақталды ма?

– Әрине, адамға қоршаған орта өз әсерін 
тигізбей қоймайды. Мен осы Қызылорда об-
лысы, Сырдария ауданындағы Тартоғай ау-
ылында дүниеге келдім. Балалық шағым сол 
жерде өтті. Әке-шешем мал бақты. Дегенмен, 
қандай ортаға барсаң да, балалық шағыңда 
алған тәрбие саған бағдар, темірқазық бо-
лады екен. Өзгеріс болмайды емес, бола-
ды. Мен қалада интернатта оқыдым. Қала 
тәрбиеледі. Сондықтан қазақтың көп ырым-
тиымдарын, жоралғыларын біле бермеймін. 
Өнер адамы болғандықтан әр түрлі образға 
енеміз. Солардың жиынтық образдары 
балалық шақтағы мінезіңнің айшықталып, 
ашылуына себепкер болады. Әр қойылым 
сайын, үйренесің, өзіңнің кемшіліктеріңді 
жөндеуге тырысасың. Адам өз ұстанымын 
сақтап қалу керек. Онсыз болмайды. «Бетеге-
ден биік, жусаннан аласа бол!» деген әкемнің 
маған айтқан сөзі өмір бойы азық болды. 
Сөздің байыбына барып қарасаңыз, бетеге 
деген жерге жабысып өсетін өсімдік, ал жу-
сан әрі кетсе тізеге жетеді. Бұрын әкем маған 
неге олай айтты екен деп ойлаушы едім. 
Сөйтсем, қазіргі тілмен айтқанда, 

«жұлдыз» болып кетпей, қарапайым бол 
дегені екен ғой.

– Байқайсыз ба, театрда неше жыл бойы 
ойнап жүрген актерға қарағанда, киноға бір 
рет түскен актерді тез танып жатады. 
Сондайақ қазір киноға көбінесе шоубизнес 
жұлдыздарын, кәсіби емес актерлерді ала
ды. Мұның себебі неде деп ойлайсыз?

– Оны енді режиссерлерден сұрау ке-
рек шығар. Біреудің қабілеті бар, енді 

біреуінікі жоқ. Экран айна ғой. 
Бәрін де көрсетеді. Жұрт та кімнің 

қандай дәрежеде екендігін біледі. 
Ішкі дүниесінде жарығы болма-
са, өзі-ақ жолда қалып қояды 
ғой. Талай сұлулар қалды 
ғой солай. Біз жүрміз, міне, 
мұрны шошайып.

– Қай рөліңізді алып 
қарасақ та – аңғал, ақкөңіл 
кейіпкерлер бейнесін сом
дайсыз. Осыған байланы

сты, барлық көрермен сізді солай қабылдады. 
Ал, шынайы өмірде қандайсыз?

– Иә, кей кездері күлмей отырсам, маған 
келіп: «ауырып қалмадыңыз ба?» деп сұрап 
жатады. Мен өмірде өте салмақты адаммын. 
Оның бәрі ана Роза тәтеден шықты ғой. Ал 

театрда трагедияны, драманы ойнаймын. 
«Қарагөз» спектакліндегі – Мөржан, «Ай 
тұтылған түндегі» Таңқабике қандай рөлдер 
десеңізші! Кейде біреумен ұрсысып қалайын 
деп тұрғанда, «Ит үреді, керуен көшеді де-
ген әкемнің сөзі есіме түседі. Содан бір 
қараймын да, жүре беремін. Бірақ, кейін реті 
келгенде жетесіне жеткізіп айтамын. Ал, мен 
айтсам, ол адам қайтып басын көтере алмай-
тын дәрежеге жетеді. Менің сондай қатал 
мінезім бар. Үндемей шыдаймын, шыдай-
мын. Сосын көп адамның көзінше айтып са-
ламын. Негізінде өз бетімше адам баласы-
на тиіспеймін. Тиіскенді аямаймын. Біреуге 
қатты реңжісем, ол адамға амандасып та 
қарамаймын. Менің өмірімде болмаған адам 
сияқты адам қатарынан сызып тастаймын. 
Бірақ жасым ұлғая келе кешірімді болып 
жүрмін.

– Шыныңызды айтыңызшы, сахнадан 
тыс өмірде, туматуыс, досжаранның, 
көпшіліктің ортасында, олармен адами 
қарымқатынаста «әртістікке» салып, «ой
нап» жіберетін кездер бола ма?

– Байқағаным, шынайы өмірде әртістер 
емес, қарапайым халық көп ойнайды. Қарап, 
күлкім келеді. Өйткені, мен ол мектеп-
тен өттім ғой. Әртістер мүлдем ойнамайды. 
Әртістердің сондай адалдығына осы өнердегі 
40 жылдық ғұмырымда көзім жетті.

– Сізді Әмина Өмірзақоваға ұқсата
мын. Қазіргі күннің Өмірзақовасы сияқ
тысыз. Күлкіңізді ме, әлде сомдаған 
кейіпкерлеріңіздің образы жағынан 
ұқсастық па, әйтеуір бір байланыс бар. 
Өзіңіз қалай ойлайсыз?

– Алғаш театрға келгенде сол кісілердің 
мектебінен өттім. Әмина апай сондай 
аңқылдақ, ақкөңіл адам еді. Болып жатқан 
дүниелерге баладай сенетін. Маған: «Әй, 
пұшық, бері кел!» дейтін. Ол кісі дара 
адам ғой. Өзімді ұқсаймын деп ойламап-
пын. Қазақ әйелдерінің образын, мінезін, 
киім киістерін, жаулықты қалай тарту керек 
екендігін көрсетіп сомдаймыз ғой. Мүмкін 
сол жағынан ұқсастық болар.

– Байқаймын, кішкентай балалар, олар
ды қойып, үлкендердің өзі сізді Роза апай 
немесе, жақында шыққан «Санжар мен 
Қайсардың» әжесі ретінде көреді. Бұл 
да сіздің өз рөліңізді 

жетеріне жеткізіп сомдағаныңыздың дәлелі 
шығар…

– Иә, балалар мені көргенде: «Апа, сіз 
Санжар мен Қайсардың әжесісіз бе?!» – деп 
сұрайды. Мен: «Иә, әжесімін», – деп жау-
ап беремін. Негізі бәрі Ахат Ибраев деген 
жас режиссер баланың еңбегі ғой. Ол кино-
ны өзі ұзақ түсірдік. Өзім де, оның бір серия-
сын көріп, бірін көрмей қаламын. Негізі өнер 
адамының тұлға болып қалыптасуына әрбір 
режиссер титімдей болса да өз үлестерін 
қосады. «Тоғысқан тағдырлардағы» Тетя 
Розаға Ермек Шынарбаев шақырса, «Кемпір» 
киносындағы басты рөлге Ермек Тұрсынов 
шақырды. Бір қызығы, екеуі де Ермек. Са-
тыбалды Нарымбетов, Жанат Хаджи-
ев, Нұрқанат Жақыпбаев, Оразхан Кене-
баев, Әубәкір Рахымов, ұстазым болған 
Есмұхан Обаев сынды режиссерлер өнеріме 
өзіндік қолтаңбаларын қалдырып кетті. 
Сахна тілінен сөзіміз жақсы болып жатса, 
Рау шан Әуезбаеваға, Мәкен Байзақоваға, 
Рабиға Қаныбаеваға алғыс айтуымыз ке-
рек. Ғ.Мүсірепов атындағы Алматы балалар 
мен жастар театрына 19 жасымнан келдім. 
Қазақстанның халық әртісі Салима Саттаро-
ва менің досым болды. Өте мінезді кісі бо-
латын. Өмірде Күләй Мұраталиева, Мәриям 

Жақсымбетовалармен де жақсы араластым. 
Міне, М.Әуезов атындағы драма театрына 
келгеніме де 20 жылдан асты. Осы ғұмырымда 
Қасым Жәкібаев, Шолпан Жандарбекова, Би-
кен Римовалардың көзін көріп, бір сахна-
да жүрдім. «Тоғысқан тағдырларда» Бикен 
апай мен Қасым аға маған білмегендерімді 
үйрететін. Ол кезде орысшаға шорқақ едім. 
Сонда Қасым аға маған сөздердің астын сы-
зып «мына сөзге салмақ саласың, мына сөзді 
былай айтасың» деп үйрететін.

– Сонымен, орысшаны үйрендіңіз бе?
– Әйтеуір, үйрендік қой. Бір кісідей 

сөйлей аламын. Үйде орысша сөйлемейміз 
ғой. Бала-шағамызбен қазақ тілінде 
сөйлесеміз. Тек дүкенге барғанда, «Ыыыннк-
ыыынк, эту дайте?!» деп тұрасың. Институт-
та да қазақша оқыдық. Құрманғазы атындағы 
консерваторияның актер бөлімінде оқыдым. 
Рабиға Қаныбаева деген апайым үстелді бір 
ұрмағанда, қазір актриса болып жүрмейтін 
едім. Этюд жаса десе, ұялып шықпайтынмын. 
Қыркүйек айында келгеннен қараша айына 
дейін этюд жасамай отырдым. Содан апай-
ым үстелді жұдырығымен бір ұрғанда ғана 
барып қозғалдым. Жылап жүріп бір этюд жа-
сап «5» алдым. Содан үйреніп кеттім. Негізі, 
Алматыға әншілік бөліміне түсемін деп 
келгенмін.

– Солай ма, ән айтатын да өнеріңіз бар 
екен ғой?

– Құрманғазы атындағы консерва то-
рияның әншілік бөліміне шақыртумен кел-
ген адаммын. Роза Бағланова сияқты әнші 
боламын дейтінмін. Кезінде ән айтатынмын. 
Консерваторияның әншілік бөліміне кел-
сем, толық-толық қыздар жүр. Содан сол кез-
де актерлік шеберлікте бірінші курс оқитын 
Әлия Арысбаева есімді қызды көріп қалдым. 
Бір мектепте оқығанбыз. Әлия маған: 
«Әншілікте не бар? Ол жерде 7 жыл оқисың, 
мында 4-ақ жыл білім аласың» деген соң, ана 
қағазды жыртып, көзін құрттық. Содан түні 
бойы қара сөз жаттап, ертеңінде қабылдауға 
бардым. Неге екенін білмеймін, комиссия 
мүшелері айтқандарыма күле берді. Сөйтіп, 
өтіп кеттім.

– Сұхбаттасқаныңызға рахмет!

Ғазиза ӘБДІНӘБИЕВА, 
ҚР еңбек сіңірген артисі, М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы:

«БАЛАЛЫҚ ШАҚТА АЛҒАН 
ТӘРБИЕ – ТЕМІРҚАЗЫҚ»
«БАЛАЛЫҚ ШАҚТА АЛҒАН 
ТӘРБИЕ – ТЕМІРҚАЗЫҚ»

Сөз патшасы Ұлы Абайдан соңғылардың 
қалам ұстауы екіталай болатын. Десе де, 
Абайдың мәуелі бәйтерегінің жапырағы 
қуарғанмен, тамыры суалмаған екен. Тағы да 
қайталап айтамын, сол Абайдың тамырынан 
нәр алып, сөз патшасы – өлеңнің өрелі жолы-
на түскен досым Толыбай Абылаев.

Біз деген, досым,
Тағдыры қызық халықпыз.
Білгендер білсін,
Білместер, мейлі білмесін.
Қолдасын мейлі,
Қорласын мейлі, күндесін,
Қара тастан да мейірім күткен ақынды, 
Қатыгез жандар ашынтып алып жүрмесін, 

– деп Мұқағали айтқандай, ендігі сөз кезегін, 
жоғарыда айтқандай, біреулер білсе де 
біреулер білмейтін арқалы ақын Толыбай 
ақынның өмір мен өлең жолына берелік.

Заманында ақ бас толқындары жағаны 

ұрғылап, ақ шағалалары шаңқыл қағып жа-
татын Арал теңізі жағалауындағы тулақтай 
ғана Көнебөген топырағы талай таланттар-
ды өмірге әкелген. Қазақтың қайсар қаламгері 
Зейнолла Шүкіров, белгілі жазушылар 
Қуаныш Жиенбаев, Сайлаубай Жұбатыров 
сынды азаматтардың кіндік қаны осы 
топырақта тамса, 1952 жылдың сәуір айын-
да осынау киелі жерде Толыбай да өмір есігін 
ашады. Көнебөгенде тұсауы кесілген Толыбай 
жаңа Бөгенде қанаттанды. Тұңғыш туындысы 
“Алтын күз” өлеңі кезіндегі республикалық 
“Қазақстан пионері” газетінде жарық көрді.

Ауылдан қанаттарын қомдаған қарлы-
ғаш таланттар оқу іздеп Алматыға қонақ-
тайтын. Онжылдықты тәмамдаған Толы-
бай да Алматыға ат басын бұрады. Белгілі 
қаламгерлермен қауышып, көңіл көзі ашыла-
ды.

Өкінем бәрібір соңыра,

Мінекей, көп істен құр қалдық.
Ерке жыр, өлеңнің жолына,
Еттім мен ҚазМУ-ды құрбандық, – деп 

өзі айтқандай, ақындықтың үйіріне қосылған 
ол оқуды қойып, өлең мен жырдың жолына 
түседі. 

Толыбай өлең өлкесіне өзіндік 
қолтаңбасын қалдырумен келеді. Оның 
қайсыбір жыр жолдарында болмасын ұтымды 
ұйқас, соны сурет, мағыналы мазмұн, тәлім 
мен тәрбие тұнып тұрады.

Оқуыңа зорлық жасамайды. Бірақ та 
оқисың, оқытады. Көңіліңнің көзін ашып, 
түпсіз қазынаға кезігесіз. Сенбесеңіз, өрімдей 
он сегіз жасында жазған мына бір өлеңіне на-
зар аударалық.

Ауылдың алды “Орта көл” еді,
Тұнығы тастай майланбаған.
Тұнықта жүзіп торта келеді,

Жүзің бе, көріп шырайланбаған.
Бауырын жібек шалаңға басып,
Қармақтан қарасын үзеді демде,
Шортан мен тас жүрек адамнан қашып,
Жүзеді торта, жүзеді өрге...
Осы бір жыр жолдарындағы балдыр-

лы көл, қармақты адам, тұнықта жүзген тор-
та үшеуі үйлесімді қабысып, әсерлі бейне, ке-
ремет көріністі көз алдыңа көлдеңдетіп-ақ тұр 
емес пе?! Адамның қармағы мен шортаннан 
қашқан бейкүнә торта арқылы қатыгез адам-
нан қорыққан пендені көз алдыңа әкеледі.

Толыбай толқында туды, толқында өсті. 
Содан болар оның мінезі шыр етіп дүниеге 
келген, кіндік қаны тамған телегей теңізден 
айнымайды. Шамасы, туған жерінің мінезі 
Толыбайға оның ең алғаш жұтқан ауа-
сы, ақ бас толқыны арпалысқан теңізі, та-
банын күс етіп, тілгілеген теңіз жағасының 
топырағынан жұққан болар. Оның көз алды-
нан өткізген Арал теңізінің қасіретнамасы ол 
үшін – жүрек тұсына қатқан қара тас. Осы-
ны ол қал-қадірінше қағаз бетіне түсірсем 
дейді, атамекен алдындағы қарызы мен пары-
зынан құтылсам дейді. Құтылмайды, өйткені 
осы тақырыпта тұтқындалып қалғанын өзі де 
біледі, мойындайды. Содан да Толыбай “Мен 
– Аралмын” дейді. Қараңыз...

Мен – Аралмын,
Жасқанып,
Жасымаған.
Мен – Аралмын, талайды асыраған.
Менің суым кеп-кеше маңайыма,
Өмір нәрі болатын шашыраған.
... Ақжал күміс толқынын аспанға атқан,
Мен – Аралмын,
бұл күні беу, табиғат,

Қара бауыр аумайтын қасқалдақтан.
Мен – Аралмын
ағыспен қарсы ағатын.
Аспан астын жаңғыртып,
Жар салатын
Мен – Аралмын,
тасимын осылайша
(Маған сен де, ағайын, қосыл ойша)
Бір қуанып қал,
Өтеді ит-өмірің,
Бір ататын көк бұйра насыбайша.
Мен білетін Толыбай тұрмыс тауқыметін 

де тартты. Қайтқан теңіз топырағын жалаң 
аяқ кешіп те жүрді. Басы ауырып, балтыры да 
сыздады. Жұмыссыздық жүйкесін жұқартты, 
бірақ жүрегінен жыры, қолынан қаламы 
түскен жоқ.

Әлі есімде, 1996 жылы жұмыссыз қалған 
Толыбайды аудандық “Толқын” газетіне 
қызметке алдым. Осылайша біраз жыл қатар 
қызмет істедік. Ол қаптаған “ақындардай” 
алақанын жайып баспа жағалаған жоқ, 
атқамінерлердің шапанының астына кіріп 
ағалаған жоқ, мен білерде ешкімді сағалаған 
жоқ. Өйткені, ол анасының құрсағынан ақын 
боп туды. Туған топырағының берген сыйы 
болар Толыбай ауылда жүріп-ақ айтулы ақын 
атанып, облыстық, республикалық бәйгелерде 
өзгелерден оза шапты.

Жалғыз-ақ сертім жай күнгі,
Борышын ақын ақтайды ел.
Шалқұйрық болсам бәйгемді,
Шадыман, жұртым, шаппай бер, – деп 

өзі айтқандай, Толыбайдың Шалқұйрық 
жыры жеміссіз емес. 2004 жылы Жарасқан 
Әбдірашев атындағы республикалық жыр 
мүшәйрасында бас бәйгені қанжығасына 

байлап, лауреат атанған ақын Толыбай 
Б.Момышұлының 100 жылдығы, Баянауылдың 
180 жыл ды ғы, Жалаңтөс Баһадүр, Жетес би, 
З.Шүкіров жылдарындағы, тағы басқа жыр 
мүшәйраларында да айтулы ақын дарды ал-
дына салған жоқ. Толыбай ал ған бәйгелерді 
санамалап айту әсте мүм кін емес. Десе де, 
Ел Тәуелсіздігінің 15 жылдығы құрметіне 
республикалық дәрежеде ұйымдастырылған 
жазба ақын дар бәйгесінде “Алтын бесік” 
топтама өлең  дері бәйге алған шығармалар 
топтамасы “Тәуелсіздік толғауы” кітабына 
енгізілсе, Ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығы 
құр меті не жарияланған облыстық, рес пуб  ли-
калық жыр мүшәйраларына қаты сып, көш ба-
сында болғанын айтпасқа болмас.

Толыбай:
Қамысы Қосжар көлдің қозғалмай ма,
Қозғалса саф алтындай сөз қалмай ма? 

– деп өзі айтқандай, ол артына сая алтын-
дай сөз қалдырып келе жатқан ақиық ақын. 
Нақтылай айтар болсақ, 1984 жылы Иран-
Ғайыптың құрастыруымен жарық көрген жас 
ақындардың “Көңіл әуендері” атты ұжымдық 
жинағынан басталған “Шағала”, “Арал көшіп 
келеді”, “Аралдан соққан жел”, “Арал Ат-
лантидасы” жыр жинақтары тума таланттың 
таңғажайып туындылары. 

Бүгінде пайғамбар жасына келген 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 
Ж.Әбдірашев атындағы сыйлықтың лауре-
аты, ақын Толыбай Абылаев қалың жұртқа 
құшағын айқара ашып, жайраңдай басып 
келеді. Осы жолың ұзақ болсын, Толыбай дос.

Еркін ӘБІЛ.

ТОЛҚЫНДА ТУҒАН АҚЫН
Арқалы ақын Иран-Ғайып 

айтқандай, шын ақын – қашанда ақын. Кешенің 
ақыны, бүгіннің ақыны, ертеңнің ақыны деп уақыт таразы-
сына салып бөлшектеу – білместіктің таразысы. Шын ақын – 

көріпкел. Ол  кешенің де, бүгіннің де, ертеңнің де қамын күйттеп, 
қасіретін шегетін ортақ жыршысы. Ақын үшін уақыт әрі биіктік, 

ә р і кеңістік, әрі тереңдік. “Аузы қисық болса да бай баласы сөйлейтін” 
б ұ л заманда шын ақын саусақпен санарлықтай деп асыра айтсам, “өнер 

жұлдыздарынан” кешірім өтінемін. Айтпағым, қазақ поэзиясының 
арқалы ақыны Толыбай Абылаевты біреу білсе, біреу білмес. Өйткені, 

бүгінде өлең-жырға деген жанашырлық сенім жоғалып барады. Көріксіз 
сөзден көбік сүзген кейбір “игі жақсылардың” шарасына симай, көкірегін 

соғып. “Ақын – адам емес” дегеніне де елең етпейміз. Шынында да 
ақын – адам емес пе? Жо-жоқ... Ақын да адам, бірақ жаратылы-
сы бөлек адам.

– Адам баласының белгілі бір мамандық 
иесі атанып, кәсіппен айналысып, оның 
жемісін көруі заңдылық. Менің кішкентайдан 
өнерге икемім болды. Мектеп қабырғасында 
сурет салуды бастадым. Кішкене кезімде 
әйгілі үнді киноларын көріп, сондағы киім 
үлгілеріне қатты қызығатынмын.  Бірақ 
«Қыз Жібек» киносын көргеннен кейін ойым 
өзгерді. Қыз Жібектің үстіне киген қазақы, 
ұлттық нақыштағы костюмдері маған ерек-
ше әсер қалдырды. Міне, содан бастап қолыма 
қаламым мен инемді алып іске кірістім. 
Кейін Алматы қаласындағы Гоголь атындағы 
көркемсурет училищесінде театр декорато-
ры мамандығын игердім. Оқуды бітіргеннен 
соң Жаңақорған ауданына келін болдым. Атам 
жақсы кісі болатын. Менің өнерімді байқап, та-
лабымды қайтармады. Жұмысқа орналастыр-
ды.  Алғашында көпшілікке, таныстарға пор-
треттер, кәдесыйға картиналар салып беріп 
жүрдім, – дейді шебер.

Кейін Ұлмекен тапсырыстар да қабылдай 
бастайды. Аудандық шараларға қатысып, 
шығармашылығын одан әрі дамыта түседі. 
Қазақ ұлттық өнерін зерттеп, керекті тұстарын 
өз еңбегіне пайдаланады. 2000 жылдан бас-
тап қолөнерді де қатар алып жүреді. Кес-
те тоқып, киізден түрлі бұйымдар жасауды 
қолға алады. Ауылда шопандардан жүн алып, 
оны тазартып, бірнеше технологиялардан 
өткізеді. Мұнан кейін оны түрлі бояулармен 
түрлендіріп, қажетті бұйымдарды жасап, ою-
өрнектермен көмкереді. Мәселен, ауданның 
белгілі тұлғалары Манап Көкенов, Бексұлтан 

Байкенжеевтердің портретін жасап шығып, 
көпшіліктің ыстық ықыласына бөленеді. Оның 
қолынан шыққан дүниелердің қай-қайсысынан 
болмасын қазақы дәстүрдің бейнесі айқын 
байқалады. 

Қазіргі таңда Ұлмекен аудандық Әлшекей 
атындағы өнер мектебінде оқушыларға бей-
нелеу өнерінен сабақ береді. Сонымен қатар 
жастарға ұлттық өнерді насихаттап, ынта-
сы бар балаларға үйретіп жүр. Негізінен ше-
бер жанның анасы да өнерден құралақан емес 
екен. Ана сүті арқылы берілген қасиет қызына 
дарып, жолын жалғауда. – Менде бос уақыт 
болмайды. Үнемі ізденіс үстінде жүремін. Кез 
келген уақытта ойыма жаңа дүние келсе, де-
реу қағаз бетіне түртіп алам. Кейін сол арқылы 
жұмысымды бастаймын. Қазір текемет ба-
суды сирек кездестіреміз. Тіпті қолданыстан 
шығып барады десем де болады. Ал, мен жүнді 
жақсылап тазартып, ыстық суды пайдаланып, 
білектеп басамын. Түрлі ою-өрнектерді пайда-
лана отырып, безендіремін. Оған аса көп уақыт 
та кетпейді. Осылай ұмыт болып бара жатқан 
текемет басуды заман талабына сай қайта жан-
дандырсам деймін, – дейді Ұлмекен сөз ара-
сында.  

Көшпелі қазақ салт-дәстүрін, тұрмысын, 
әсем табиғатын, тарихи жәдігерлерді бей-
нелеуді мақсат еткен оның қолынан шыққан 
дүниелер арасында қобыз тартқан Қорқыт 
баба, қазақ аруларының бейнесі оттай басыл-
ды. Қызыға тамашаладық және ұлт жәдігерінің 
жоқшысы болған жанның еңбегіне табыс 
тіледік. 

КИНОТУЫНДЫДАН 
БАСТАЛҒАН ТАЛПЫНЫС

Бүгінде 
ұлттық өнерді насихаттап жүрген жандар 

аз емес. Солардың бірі – Жаңақорған ауданының тұрғыны 
Ұлмекен Мауытова. Киізден түрлі бұйым жасайтын қолы алтын 

жанның туындылары үлкен көрмелерге қойылып, көпшіліктің 
қызығушылығын тудырып жүр. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

sara_aybek@mail.ruДәурен ОМАРОВ.

dauren_alash@mail.ru
Бетті 

дайындағандар:

    Өз тілімен сөйлескен, 
өз тілімен жазған жұрттың 
ұлттығы еш уақытта ада-
мы құрымай жоғалмайды. 
Ұлттың сақталуына да, 
жоғалуына да себеп бола-
тын нәрсенің ең қуаттысы – 
тілі. Сөзі жоғалған жұрттың 
өзі де жоғалады. Өз ұлтына 
басқа жұртты қосамын деген-
дер әуелі сол жұрттың тілін 
аздыруға тырысады.                                                                                                                          

А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ.

ШАМШЫРАҚ
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БАҚЫТ САРБАЛАҰЛЫ,
сыншы, жазушы

Асылы, қайсыбір адамды да 
өсіріп, тәрбиелеп, қалыптастыратын, 
төменнен төрге қадам бастыратын  
үш-ақ нәрсе: Тек, Тарих, Тағдыр болса 
керек. Осы үшеуінің бірі олқы болса, 
жарық дүние есігін жаңа ашқан сәби 
елеулі кемдік көріп, толық жетіле 
алмасы, ал осы үшеуі тең болса, абыз 
Абай айтқандай, түптің түбінде Толық 
адам болып ту ұстап, бағын ашары, 
айналасына жарық шашары анық. 
Тек деген – тұқым қуалаған, атадан 
балаға беріліп келе жатқан түйір асыл 
дән, бастау ұрық десек, Тарих – тар 
ауқымнан алғанда, тікелей өз ата-
бабаларыңның өткен өмірі, сол ұзын 
ғұмырбаяннан түйінделіп еншіңе 
тиген рухани тәжірибе-тағылым, кең 
аядан келгенде ұруыңның (тіліміз 
заңдылығын сақтап жазсақ, нақ 
осылай), ұлтыңның бастан кешкені, 
түлеп келе жатқан ұясы, саған дейінгі 
тыныс-тіршілігінде көтерілген қиясы, 
асыл мұрасы. Ал, Тағдыр – оны қарсы 
алатын белгілі бір уақыт-қоғам, оның 
маңдайына бұйырған әлеуметтік-саяси 
жүйе-жүлге. Тектісің бе, ең кемі жеті 
атаңды біліп қана қоймай, аумақты 
жұртыңның, ауданды  ұлтыңның 
тамыр-тарихына табан тірей алдың ба, 
жоқ па, мына өмір сүріп отырған бүгінгі 
жерің-еліңнің жағдайына қатысты 
қалай қам-қарекет етесің, қоғамдық 
даму-өзеннің ағысымен ескексіз 
қайықтай ығасың ба, жоқ қондыгер 
бабаңның, Хақназар ханның, Бауыржан 
батырдың ұрпағы – қазақ екеніңді шын 
сезініп-біліп, қоғамдық даму:  Мәңгілік 
Ел болуымыз мүддесіне қызмет ету 
үшін асау ағысқа қасқайып қарсы 
шығасың ба – міне, басты мәселе 
осында. 

Ал, осыны ұқсаң, Қазақ болып 
күрессең – өмір сүрсең, өткен 
тарихыңды түзей алмайсың, ол 
– ақиқат; ал белгілі бір буынның 
осалдық-кесірінен бұзыла бастаған 
тегіңді де түзеп, жақсарта аласың; 
ал қазіргі Тағдырыңның тікелей 
ұстасысың...

***

Осы тұрғыдан келіп әңгімені өз басымнан 
бастасам, алдымен «Мен – кіммін, қандай қазақ
пын?!» деген сауалға жауап беруге көшсем, мен 
– әрине, туған әдебиетіміз, мәдениетіміз дамуына 
халқадірінше үлес қосып, еңбек сіңіріп келе 
жатқан, сол себепті халыққа да аздыкөпті белгілі 
адаммын. Мен – жеті атамды ғана емес, 14 атамды 
білемін. Бас жаққа барыспайақ (ол жақтан да жақсы 
хабардар екенімді айтпайақ), бергі жақтан тек 
түгелдесек, мен Орта жүздің ішіндегі Қоңыраттың 
Құйысқансызымын. Осы жерде бір айта кететін 
нәрсе – жүзді, тайпаны,руды, жеті атаны білу де 
– тектіліктің көрінісі; өйткені жүзге бөлетін де, 
рушылдықты қоздыратын да – шала білімді, ала 
бітімділер. Мұның себебі – әрқашан әділдіктің 
бетіне тура қарап үйренсек, біздегі жүзге бөлу, руға 
тарату – беріректе шыққан салтбіліктілік іс жүзінде 
1517 ғасырлардағы бабаларымыздың дана саясаты, 
ұлық идеологиясы. Көзіміз – басыр, көңіліміз – 
көр болмаса, бір қазақты үш жүзге бөлу кешегі әз 
Тәуке хандар тұсында ғана шыққанын бәріміз де 
ұғып алуымыз керек. Бұл – жері кеңбайтақ, елі 
– өр, шалқақ бір қазақты басқаруды жеңілдетіп, 
біріктіру үшін, басын қосу үшін бұла, аласапыран 
заман талаптілегінен туған, соған орай көсем хан, 
кемеңгер билер ойлап тапқан, қолданысқа кіргізген 
тамаша жолжарғы, тиімді жосықбағдарлама 
болатын. 

Құйысқансыз деген кім?! Аңыз адам ба, жоқ 
нақты ғұмыр кешкен адам ба? Әдетте қазақ баласына 
мұндай құйысқансыз деген ныспы беріле бермейді 
ғой. Иә, Ол – Қожамберді тарихта болған, бұдан 
400 жылдай бұрын ғибратты ғұмыр кешкендіктен 
де кешелібүгінгі бір ру ұрпақтары қатты құрмет 
тұтып, қасиетті есімін еншілеген Адам. Осы батыр 
да бекзат бабамыз туралы бірнеше кітап тудырған 
Айдархан Бибасарұлының жазғандарына жүгінуден 
бастағаным жөн шығар:

Мына сайын далада еркін өмір сүрген батыр 
бабамыздың ерлік ісін кейінгі ұрпаққа бірінен кейін 
бірін жеткізген айыр көмей, жез таңдай, от ауызды, 
орақ тілді көнекөз қарттарымыз бен уақыт табы 
сарғайтып, шеті мүжіліп, түбі қырқылған қолжазба 
шежірелердің баяндауы бойынша, қазақтың белді 
де белгілі руларының бірі Қоңыраттың шөбересі 
Нағанай байдың төртінші ұрпағы Мақыдан 
Қарақұдайберді және Қанымкүл атты бір қыз 
туып, Қарақұдайбердінің үш әйелінің біріншісінен 
Жаулыбай, Аманбай, екінші әйелінен Сүйінбай, 
Сүттібай, үшінші әйелінен Байқошқар, Аққошқар 
туған. Ата кәсібі бойынша мал өсірумен айналысқан 
олардың негізгі байтағы Түркістан, Сауран үсті 
болғанымен, жазылып жатқан жалпақ дала төсінде 
бармаған жері, баспаған тауы қалмаған. Осындай 
қарбалас кезеңдердің бірінде Қарақұдайберді өзімен 
іргелес қонған Найманның ұрпағы Қаракерейдің 
немересі Жанту атты мырза жігітке Қанымкүлді 
ұзатқан. Осыдан біраз жыл өткен соң төркіндеп 
келген Қанымкүл ағасы мен жеңгесіне бала 
көтермегенін айтып, мұңын шағады. Сайсүйегі 
елжірей босаған ағажеңге осы жолы Қанымкүлге 
сыйсыяпат жасай отырып, балалары Жаулыбай, 
Сүйінбай, Сүттібай, Байқошқар, Аққошқарларға:  

– Менің мұрагер балаларым, қызмұңлық, бірақ 
жолы үлкен болады, жолы үлкен қалағанын алады. 
Қанымкүл қарындасым інісі Аманбайды сұрай 
келіпті, – деп жанжағына зер сала қараған. Осыдан 
соң бес бала да әке сөзіне тоқтаған.

Келгелі анасының қасынан шықпай жүрген 
Жаулыбайдың тұңғышы Жаманбай: «Ағаммен 
бірге мен де кетемін» деп қиғылық салыпты. Бұл 
Қанымкүлдің мәңгі есінде қалған еді. Сонымен, 
Аманбайды Жанту бір баласы ретінде он жеті 
жасында үйлендірген, бірақ ол отыздан аса қайтыс 
болады да, артында үш жасар Қожамберді атты 
жалғыз баласы қалады. Туған інісіндей бауырынан 
ерте айрылған Қанымкүл Қожамбердіні бетіне 
қарамай өсіреді. Ол аяққолы балғадай, бойы өз 

замандастарынан анағұрлым ірі, ержүрек батыр 
болып ержетеді. Он алты жасқа келгенде ұлы анасы 
Қанымкүл Жетісу өңіріне белгілі байдың қызына 
құда түсіп, алып береді. Одан Ақбадырақ, Сарымсақ, 
Шоқай, Шонық атты төрт бала дүниеге келеді. Осы 
кезде Жетісу өңірінде әйгілі ас болып, Қожамберді 
көкпар тартуда шабандоздығымен көзге түсіп, 
замандастарын шыдатпай ат үстінен аударып тастап 
кете беріпті. Бұл қорлыққа шыдамаған жергілікті 
халықтар: «Мына қаңғырған неменің құтыруын
ай!» деп даурығады. Мұны өз құлағымен естіген 
Қожамберді асты тастайды да, тастүйін қатулы 
қабақпен тоқсанға жақындап, өлім төсегінде жатқан 
ұлы анасы Қанымкүлге келіп мәнжайды ашып 
айтуды өтінеді. Ауыр күрсініп, демін терең алған 
қария баласына болған оқиғаны тегіс баяндапты.

– Бабаларыңның мекені Сауран маңы, руың – 
босаға таңбалы Қоңырат, немере ағаң Жаманбай 
аруақты ер болып өскен, әлі тірі. Соны іздеп тап та, 
пана тұт! – дейді кемсеңдеген кәрі ана...

– Анам, әжем деуші едім, бауырым екенсіз 
ғой, – деп анасына қайта қараған Қожамберді 
Қанымкүлдің: – Хош! – деген жалғыз ауыз сөзін 
ғана естіп қалды. Одан әрі қарт ана тілден қалып, 
ақырында қайтпас сапарға жөнеп те кетті. 

Езіле еңіреп, айналасынан біржола түңілген 
Батыр ата жетісі өткеннен кейін бір баласы Сарым
сақты бауыры Қанымкүлдің шаңырағында қал
дырып, өзі, әйелі, үш баласымен ұзақ жолға – 
Түркістан, Сауран өңіріне аттанады...» («Қожамберді 
батыр және оның ұрпақтары», Алматы, «Ана тілі», 
1995 ж.)

Менің Айдархан ағам біздің бабамыз 
Қожамберді батырдың өз ағайындарына Жетісудің, 
бәлкім, Талдықорған маңын мекендеген – өсіпөнген 
«елінен» іздеп келіп, қосылуын осылай суреттейді. 
Бұл – шамамен 1610 жылдардың кезі. Қазақ хандығы 
дәуірлеп тұрғанмен, заман – аумалытөкпелі. Баба
ларымыз аттан түспейтін, жайғасып отырып тамақ 
ішпейтін уақыт. Қожамбердінің қосарланған ат, 
қомданған түйе жетектеген шағын көшін сайдың 
тасындай, бірбір сойыл найза ұстаған, өмілдірік
құйысқанмен ерттелген жарау жүйрік ат мінген 
жүз қаралы қол бірден қоршап алады. Олар ентелей 
төніп:

– Қайдан келесің, қайда барасың? Көктемір 
құрсанып неғып жүрген адамсың? Түрің батырға 
келеді, бірақ  батыр өмілдірікқұйысқансыз ат міне 
ме екен? – деп сұрақтың астына алады. 

Бұларды сабырлы тыңдаған Қожамберді 
өзінің Аманбайдың баласы екенін, немере ағасы 
Жаулыбайдың ұлы Жаманбайды іздеп келе 
жатқанын айтады. Қоршаған топ оның іздеп келе 
жатқан ағасының адамдары еді. Қожамбердінің 
сөзін естіген топтың алдында тұрған төртөбел атты, 
күмістей ақ сақалды, қапсағай денелі ірі кісі: 

– Шығанға кеткен екі көзімнің сыңары екенсің 
ғой. Іздеген ағаң – Жаманбай менмін, – деп 
құшағын жая ұмтылады. Аға мен іні құшағы айқаса 
кетеді. Қожамберді ағайынбауырларымен осылай 
табысады. 

– Өзіңмен ер етікпен су кешкен, ат ауыздығымен 
су ішкен тар заманда табыстық. Шығысыңда қысық 
көз қалың қытайыңкөз тіксе, батысыңда көзі 
көкшиген орысың бар. Қия беліңдеқалмақтар маза 
бермей тұр. Бәрінің көне атақонысымыз Түркістан 
өңірінен дәмесі бар жалпақ жазирамызды жаулап 
алып, билемек. «Бұларға қарсы тұрар айбынды ел 
болайық» десек, Нағанайдың төртінші ұрпағының 
балалары – Маңғытай, Саңғыл мен Божбан, Сапар, 
Сарылар бес ата болып бірігіп, бөлек қонып көнер 
емес. Солармен мына туыстарың: Алти, Қырғызалы, 
Жәни, Қараша, Ақболат, Қайрақ, Борай, Жиембет 
және менің балаларым – Құрбан, Ноғай, Жауғашты, 
Қира, Шоқпарлы болып ынтымақтасуға шығып 
едік. Сөзге қонақ бермесе, күшпен көндіргіміз бар. 
Басқа жол жоқ. Бауырым, сен де бізбен жүр...

Қожамберді сөзге келместен көшін бір сарбаз 
бастауымен Жаманбай ауылына жібереді де, өзі 
қолға қосылады. Тап сол арада Жаманбайды ту етіп 
ұран көтерген бауырластар Бес атаның қолымен 
айқасуға уәделеседі. Осы беттесуде біздің батыр 
бабамыз: 

– Бітімбәтуаға келіп ел боласыңдар ма, жоқ, 
жеңіліп жер боласыңдар ма? Көнбейтіндерің 
менімен шайқасуға шығыңдар. Жекпежек! – деп 
майдан алаңын шаңғытып, жауар бұлттай түнеріп, 
күндей күркіреп тұрып алады. Өздері бұған дейін 
көріпбілмеген жаңа қаһарлы батырдың айбын
сұсынан қаймыққан бес атаның қоңыраттары: 
«Жаманбайды аз деп мына бір құйысқансыз аттыны 
қосқан құдайымай!» деп бәтуабірлікке көніпті. 
Ертеңіне: «Құйысқансыз атты Батыр келіпті. 
Ол Жаманбайдың немере інісі екен» деген сөз 
бүкіл атырапқа жайылады. Содан былай батыр 
бабамыздың Қожамберді аты жайына қалып, 
Құйысқансыз атанған екен. Міне, кейін өсіпөніп, 
бір рулы елге айналған Аманбай ұрпақтарының 
Құйысқансыз атаныпкетуіне осы жәйт басты себеп 
болыпты.

Кейіннен бес ата елдің ұранына айналған батыр 
да көкірегі даңғыл Жаманбай да өзіндей батыр 
немере інісін бауырына тартып, үстіне үй тігіп, 
алдына мал салып береді.

Көп ұзамай қасына қоныстанған батырдың 
даңқына қанық Ақназар хан арнайы ат басын 
бұрып, қоныс құтты болсын айтып, Қожамбердімен 
танысады. Ол бүлік шығарған Бұқараны бағындыруға 
қалың қол жиып аттанғанда Қожамберді батыр 
аталмыш шаһарға шабуыл кезінде ересен ерлік 
көрсетіп, жауды тез талқандауда да тапқырлық 
танытады. Ақназар хан оның осындайорда бұзған 
ақылы, қаһармандығына қатты разы болып, батырды 
ақ балдақты алмас семсермен марапаттап, оған 
кейіннен құйысқансыздар мекендеген Алшынбай 
даласын, Мырзанның шөлін, Кеуректің құмын 
сыйға тартады. 

Біздің батыр бабамыз өмір сүрген уақыт бір 
өзінде қырық кісінің ақылы бар хан мен бойында 
қырық кісінің қайраты болмаса да айбаты (жүректі, 
рухы бар) бар батыр тағдыр шешкен, бекім кескен 
заман ғой. Атағы алысқа жайылып, осыншалықты 
абыройқұрметке бөленген Қожамберді бабамыздың 
дәурен құрған кезінде айнала жау да тынышталып, 
алқалы ел де бақытты күн кешкен екен. 

Қожамберді бабамыз ХYI ғасырдың аяғында 

құтты қонысы Көккесене төрінде қайтыс болыпты. 
Өзінің өсиеті бойынша сүйегі Сырдарияның 
арғы бетіндегі, Қызылқұмның етегіндегі қасиетті 
мекен Қорасан Атаға (Әбжалбаб) қойылған. 
Мәйіті қоңсылас қыпшақ руының белгілі батыры 
Қожамсүгірмен қатар жатыр. Бүгінгі күні баба 
басына келісті де көрікті кесене тұрғызылған. 
Ол батырдың рухына разы ұрпақтары атынан 
қойылғанмен, осы күмбезді үйді жеке өз қаржысына 
тұрғызған ұрпағы – Абай Жүзенов деген атпал 
азамат екенін де айта кеткен орынды.

***

Қожамберді батырдың қол бастағаны, елді 
ұйымдастырып, жер қорғағандығы – ұрпақтары 

бар да ұмытылмас басты мұрасы болса, екінші бір 
мұрасы, мәңгілік  ізіісі –ұлтымыздың перзенті, 
Алаштың асылдары, қазақтың қайраткерлері болған 
ұлы да ұлық ұрпақтары. Мен мұны да баба кіндігінен 
өрбіген төрт ұлына қатысты жасына қарай, кезегімен 
өрбітсем, ең үлкен ұлы – Ақбадырақтан екі бала 
Тоқтыбай мен Кеурек туады. Тоқтыбайдың төрт 
баласы Қожамұрат, Тайлақ, Нұрлақ, Боқтыкөт бәрі 
де әке айтқанынан шықпай, енші алмай, малдың 
жайын жасап, Қызылқұмды қоныстаныпты. Ал, 
Кеуректің қос ұлы – Есқара мен Шотқара құм ішін 
тастап, атақоныс Сырдария бойы мен қарт Қаратау 
беткейіне қайта көшіп келіпті. Кеурек атамыздың 
өзі білімді, көңілі зерек, келешекті болжай да білетін 
көріпкел жан болыпты.

Ақбадырақтан тарағандар арасында көпке 
белгілі, ерлігі мәшһүр батырлар да, билер де аз 
емес. Әсіресе Таубай батырдың атағы аймаққа 
тараған. Халық бірлігі үшін, ырысты тірлігі үшін 
күрескен батыр әрі отауызды, орақ тілді шешен 
болған ол әулиеліктен де құралақан емес екен. Ол 
бірде ел қыдырып жүргенде ауылын жау шауып, 
қарсыласқандарды өлтіріп, қалған малжанын айдап 
әкетеді. Таубай ата хабар тиген соң, буырқанып
бұрсанып, мұздай темір құрсанып, жау артынан 
қуады. Батырдың қарасы көрінгенде  жаудың 
көріпкелі: «Артымыздан мың сарбаз, әйтпесе мың 
кісіге татитын бір батыр келеді», – деп таңданыпты. 
Расында да ол бір өзі мыңға қарсы шаба беретін 
жан екен, ол: «Аруақ!» деп айқай салғанда дүние 
күңіреніп, жаудың дегбірі қашып, қатты сасады 
екен. Қазіргі күні де ол кісінің бейітіне зиярат етіп, 
шарапатын көрушілер жеткілікті. Әйгілі Жиде 
батыр да осалдың сойынан емес. Оның үшінші 
ұрпағы Қашқынбай батырды ел әлі аңыз етіп, 
ол екі білегіне екі найза байлап, жаудың тобына 
шауып кіріп бір жарып өткенде жолында 2030 
өлік жайрап қалатын көрінеді. Танымал Тұрымбет 
бидің төрелігі мен айтқандары бір төбе. Алдаңғайыр 
Әбділда болыс та әділ кісілігімен көзге түсіп, ойға 
көсем, сөзге шешендігімен әбден танылыпты. Ол 
1892 жылы қайтыс болғанда шотқара Қаныбек ақын 
шығарған жоқтау да көп сырды аңғартса керек:

Дүниеге кімдер келіп, кім кетпеген,
Келгендер қайтқанынша күйбектеген.
Әбділда – Орта жүздің арысы еді,
Дұрыс па аруағын тербетпеген.

Ыңыранған тоғайдағы жолбарысым,
Сағындым өнегелі мол дабысын.
Алланың бұйрығына шара бар ма,
Қапаға қайғыменен толған ішім.

Құрсаулы нар жаңылды келесінен,
Шықпай тұр көп күн болды ел есінен.
Баласы Жаманбайдың айрылып тұр,
Теңізге салып қойған кемесінен.
Атқан оқ өтпейтұғын алтын сауыт
Үзілді шығыршығы шегесінен...

Паһ, шіркін! Оқыған жанға Әбділда дананың 
орнын жоқтатпайтын, өмірдегі өнегесін 
жалғастырып, тоқтатпайтын жыр бұл. Біз осы да 
қанағат деп үзіндісін – үш шумағын келтірумен 
шектелдік. Осынау қыдыр қонып өсіпөнген, 
бақ дарып, қанасына келген Алдияр, Шотқара 
әулеттерінің  кеңес кезіндегі өкілдері: асылдың 
сынығындай ел басқарған Оңғарбай, Тойлыбек, 
ғұлама молда Кәдірбек көкелерді көзіміз көрді.

Батыр елін іздеп Жетісудан Сырға аттанғанда 
Қожамбердінің екінші ұлы Сарымсақ өзі кіндік 
кесіп, ат жалын тартып мінген Найман жұртында 
қалған. Батыр көзі тірісінде перзентімен 
байланысын үзбеген. Кейінгі ұрпақтары да әке 
өсиетін жерге тастамай, Сарымсақ әулетімен барыс
келіс жасап тұрған. Өкінішке орай, 18 ғасырдың 
басында жоңғарлардың жойқын шапқыншылығы 
басталып, қазақ «Ақтабан шұбырынды, алқакөл 
сұламаға» ұшырағанда хатхабар біржола тоқтаған. 
Олар қайда, бар ма, қаншалықты өсіпөнді, мұны 
білмейміз; найманға сіңіп кетті ме, жоқ әлі тегін 
біле ме, мейлі, олар да өзіміз ғой; тек аман болсын 

дейміз. 
Қожамбердінің үшінші ұлы,алдында ағасы, 

соңында інісі бар Шоқай еркелеу өссе керек. 
Ержеткен соң әке оған қыз айттырып, құда түседі. 
Көп ұзамай Шоқай қайынжұртына ұрын барады 
да, қалыңдық ойнайды. Содан қыс түсіп, келер 
күзге дейін қалыңдығын әкелуге бара алмайды да, 
қыз төркінінде босанып, нағашы жұрты жас сәби 
жиеніне Қызтуған деп ат береді. Шоқай жұбайын 
елге әкелген соң алты жылдан кейін екінші ұлы 
Бидалы дүниеге келеді.

Қожамбердінің төртінші баласы Шонықтан 
екі бала: Арыстан мен Дүрет өрбиді. Бұлардың 
ұрпақтары: Арыстаннан туған Жантемір мен Назар, 
Дүреттен туған Айдарқұл, Тілеу, Жарылқасын, 
Өтеміс, Алшынбайлардың үрімбұтақтары 

Сырдарияның сол жақ өңіріндегі Ақшығанақ, 
Байкенже атырабын атамекен етіп, мал жағдайына 
қарай Қаратау етегін жайлау, Қызылқұм қойнауын 
қыстау етіп, тең жайлаған. Жау келсе, ерлері 
шайқасқанмен,шалшауқан, әйелбалашаға Қызыл
құмға тереңдеп еніп кетіп қалады екен. Әрәр 
жерден қазылып, беті жасырынған сулы құдықтарды 
сырттан келген келімсектер білмейді екен де, елсіз
сусыз шөл ішіне қайдан бойлап кіре қойсын. Ал, 
бұлар  мал жайымен, тұрмыс ыңғайымен қазіргі 
Жетісай ауданындағы «Алшынбай  даласына» кейін 
барып қоныстаныпты.

Елдің ынтымақбірлігі,ұрпақ қамы түн ұйқысын 
төрт бөлген бабалар заманы бүгінгі мол білім
озық технология уақытынан қаншалықты кенже
кемшілігі болса да, олар айналасындағы ұлт
ұлыстардан озбаса, тозбай, ғанибет ғұмыр кешіп, 
бізге – ХХI  ғасырдағы ұрпағына осынша ендікті ел, 
байсын да байтақ жер қалдырып отырған жоқ па?! 
Айталық, Алшынбай бабамыздың болжампаздығы, 
бекзаттығы қазір де қайран қаларлықтай емес пе? 
Ол алпысты алқымдап қалған шағында Арқаға мал 
айдап барады. Бұл – қойдың жүнін қырқып жатқан 
кез екен. Бір байдың қызы жалғыз өзі қырқымдағы 
жігіттерге таңертеңнен кешке дейін қой жығып 
беріп, ал кешкісін тағы да қауғамен бір жарым мың 
қойды суарыпты. Соны көріп, қыздың қайратына 
сүйсінген Алшынбай жанындағы атқосшыларына: 
«Мына қыздан елге ие болатын ұл туар. Осыны 
маған қалайда алып беріңдер!» – деп қолқа салып, 
байға жұмсайды. Бай бермеймін дей алмай, 
Алшынбайдың ағасы Тілеудің қыр мен Сырға 
белгілі Бәйгекүреңін, қыран бүркіті мен алғыр 
тазысын қалыңмалына сұрайды. Тілеу аңқұмар, 
атжанды адам екен,алғашында көне қоймайды. 
Сонда Алшынбай: «Бұл айтқаным орындамаса, 
ініңе жарық дүниенің керегі жоқ» деп орнынан 
сілкіне тұрады. Мәнжайды түсінген Тілеу: «Тәңір 
алғыр, тәңір алғыр, сеніңақ дегенің болсын!» деп 
Бәйгекүреңі мен қыран бүркітін, алғыр тазысын  
қалыңмалға беріпті. Арқаның байы айтқан сөзін 
жұта алмай, қызы Бөдікті Алшынбайға ұзатады. 
Оның бірінші әйелінен Төлек, Мамыр, Топай, 
Таңатар туса, Бөдік анамыздан Барлыбай, Шерубай 
дүниеге келеді. Алшынбайдың көрегендігі келіп, 
Барлыбайдың баласы Бәйтілес Қожамбердінің 
барлық ұрпағының басын қосып, біріктіреді. 
Барлық сара, дана сөздерің де ұлтқа құран, барлық 
дара, даңғайыр батырларың да ұруға ұран бола 
бермейді. Ендеше алмағайып замандар кесірінен 
толық сырсебебі жетпесе де, Бәйтілесті күллі 
құйысқансыздарға ұран еткен – оның ерекше ерлігі, 
ересен елдігі болса керек.Ал Шерубайдың баласы – 
әйгілі Қайқы батыр. Оның атағы шығыста Жөлек, 
батыста Түркістан атырабына мәлім болады. Ол 
өз жігіттерімен Сығанақ қаласы мен Ақұйық 
өзені даласын, Қызылқұм мен Қаратау арасын 
сыртқы жаулардан қорғаған. Біздің ауылдарымыз 
тұсындағы Қаратау тасында табан ізі қалған Қайқы 
батырдан қас қатты сескеніп, дос та аяғын тартып 
жүріпті. Содан да шығар, ол күркіреп тұрған 
уақытта жау күрт тиылып, ел ішіндегі дау да тоқтап, 
халық тыныш өмір сүріпті. Түркістанды билеген 
бек әзіз Парманыштың: «Қарақабаны бар Қайқыға 
тиіспеңдер, жарып тастап жүрер» деген сөзі 
кейінгіге қалыпты.

Қысқасы, Шонықтың ұрпақтары ішінде де ел 
тізгінін ұстаған, жұртқа сөз бұйдасын нұсқаған 
көсем мен шешендер де, батырлар мен ақындар да 
баршылық. Ұруға ұран болған Бәйтілесті, Қайқы 
батыр мен әйгілі Қалкөз биді жоғарыда айта да кеттік 
(аттарын ғана, заттарын емес). Бұлардан бөлек осы 
өңірдің тұңғыш болысы Нәлібай, атақты Абылай 
ханның мергені болған Елікбай, «жеті жұрттың 
тілін білген» білікті, Мұстафа Шоқаймен Ташкентте 
бірге оқып, биік білім алған, әрі болыс, әрі Алаш 
азаматы болған Серқұл Алдабергенұлы, Әбдірейім, 
Бегман, Сырлыбай, Аят, Мұят, Баянбайлар... Түгел 
елеп, ескереміз десек, тізім жалғаса береді. Мен 
тек ақиық ақын, айтыста озып, ақиқат десе арқасы 
қозып, жырдан жүлде алып жүрген жүйрік Шәймен 
Дәрібайұлының өз заманындағы аумалытөкпелі, 
әрі тарихты, әрі асыл бабалар тағдырын да жақсы 

таныстырар бірекі туындысын мысалға келтіре 
кетсем орынды деп ойлаймын:

Қалкөз бен Әбдірейім кешегі өткен,
Көп жерге ерлер еді даңқы жеткен.
Жақсыдан шарапат деп бұл күндері
Ұрығы дарақ болды жерге сепкен...
Жантөре, Серқұл болыс атандыңдар.
Жорғадай ақпа жүйрік төгілмелі.
Азуын айға басып Жорабек тұр
Күндейақ сәуле шашқан көгімдегі.
Үшеуің көзді қарып жарқылдайсың,
Гауһардай дарияның түбіндегі.
Жақсы мен жайсаңдарға айтсам деген,
Сөзім ғой көптен жүрген көңлімдегі...

Жай айттым Орта жүздің саңлағына,
Кем емес жақсылардан салмағың да.
Үмітпен тарыққан соң келіп едім,
Райхан гүл жайнаған шарбағыңа...

Бұл – кедейліктен арылмаған ақынның өз 
кезеңінің ерлері: қыпшақ Жорабек, киікші Жантөре, 
жақын туысы Серқұл болыс үшеуі бас қосқан 
жерге барғанда суырып салып айтқаны. Үшеуі де 
ақын сөзіне риза болып жолын жасап, шығарып 
салыпты.Бүгінгі ұрпақ біле бермегенмен, үшеуі 
де уағында Шәймен ақын мақтаса мақтайтындай, 
халыққа қарасқан, салтанаты жарасқан, әділдік 
үшін орыс билігімен таласқан адамдар болған. 
Бас қасын былай қойып Жорабектің атақты 
ғалым, асыл азамат Шахмардан Есеновтың әкесі, 
ал Жантөренің Алаштың бір арысы, қайраткер 
Бегайдар Аралбаевтың әкесі екенін айтсақ та,біраз 
нәрсені аңғарарымыз анық қой. Ал, Серқұл 
Алдабергенұлының басқа еңбектерін былай қойып, 
жердің тілін, судың «сырын» біліп, Сырдарияның 
жоғары жағынан Байкенже елді мекеніне тарттырған 
Күркіреуік каналы әлі ел игілігіне жарап жатқанын 
айтсақ та жеткілікті емес пе?!

***
Айтпақшы, ұлы да ұлық бабаларымыздың 

жолы бүгін де даңғылдана жалғасып жатыр. Мен 
өз басым жеті атам түгіл, он төрт атамды тарқата 
алатынымды ілгеріде айта кетсем де кімнің қай 
атадан туғанын, қайсысы Бидаш бай, Серқұл 
Алдабергенұлы алашшыл, қара жорға Қалкөз би, 
жойқын Жиде батырлар жолын қуғанын құнттап 
жүруге шорқақпын. Маған ағайынның да, Алаштың 
да жаты жоқ. «Жеті атасын білген ұл жеті жұртының 
қамын жейтіні» рас десек, ең бастысы – бұлардың 
бәрі де менің қандастуыс бауырым, мәңгілік 
Қазақ елінің абзал азаматтары. Мен сондықтан 
Қожамбердінің төрт ұлының қайсысынан тарай
тынын білмегендіктен жоғарыдағы  әңгімеме 
қосылмаған екі адамды: ғұлама ғалым, Өзбек 
кеңестік республикасының ең құрметті кісілерінің 
бірі болған, КСРО Мемлекеттік сыйлығының иегері, 
сол елдің мақта комбайнын (тіпті КСРО бойынша 
бірінші) тікелей ойлап тапқан өнертапқыш ағамыз 
Алтынбек Нұралиевті, сондайақ саңлақ спортшы, 
Қазақстан волейболының атасы, Әмин Тұяқов, 
Ғұсман Қосанов, Әбдісалан Нұрмаханов, Әбілсейіт 
Айханов сияқты қазақ спорты жұлдыздарының 
ұлағатты ұстазтәлімгері, Қазақ КСР Физкультура 
және спорт комитеті төрағасының орынбасары 
болған Октябрь Жарылғаповты айтпай кетсем, 
мына мақаламыздың ең кемі екі сөйлемі кем болар 
еді деп ойлаймын.

***

Осымен мен тағы бір қазаққа еңбегі сіңген 
асыл ағам, құйысқансыздардың жағасы – 
Құттыбек Бөкенбайұлының себепкер болуымен 
жазылған бұл мақаламды аяқтап та қалдым. Мұны 
жазудағы мақсатым – өз ұруымның шежіресін 
бір жаңғыртып, ұлтым – Алаштың ең кемі 6 мың 
жылдық ұлы тарихына тамшыдай болса да үлес 
қосып, толықтыру. Бүгінгі күндері түпқазық 
бабамыз Қожамберді батыр 400 жастан да асып 
отырса, соның кіндігінен өрбіпөскен ұрпақтары 
2500дей түтінге жетіп, қанатты ел, аруақты жұрт 
болып отыр. Мен ұзын саны қанша екенін жобалап 
та айта алмаймын. Жасанды, жалған мақтан неге 
керек?!Алаш алып Алтын Орда болса, біз – тек 
бір уықпыз. Мәңгілік Ел болуға тілектестерге 
жуықпыз. Тексіздер мен «тектімін» деп алып, халық 
сыбағасын жеп алып жүргендерге суықпыз. Мен 
мұны келтіргенде айтайын дегенім – тіпті де 10 мың 
екеніміз емес.Өйткені біз Тәңірберген (лақап аты– 
Көтенші)ішінде қалың ата емеспіз, айталық, бізге 
ең жақын тармақ Жаманбай (бес ата), бәлкім, бізден 
бес есе көп шығар. Менің басты айтайын деген 
мәселем – еліміз халқы өсуінде. 

...Бүгінгінің адамы асылды ажыратар, Алаш 
қамын ойлар аздаған тектілері болмаса, жаһандануға 
еріп дені,ақша қуып адасқан көбі,  Тәуелсіздік 
Тұлғасы, алыс және жақын шетелдердегі қалың 
қандасқа – Елбасыдан кейінгі мәліммәшһүр екінші 
қазақ болған Қалдарбек Найманбаевты біле ме?! 
Дарынды қаламгер, қарымды қоғам және мемлекет 
қайраткері Қалдарбек Найманбаевты! 

Отан соғысы жылдарында біздің атамекеніміз
дегі «Қандыарал», «Елтай» ұжымшарларын бірік
тіріп басқарған Өткелбайұлы Өскенбайдың бір 
өнегелі ісі, өрісті қарекеті еріксіз ойға оралады. Аса 
ауыр 1941 жыл. Немістер кеңес әскерін күн өткен 
сайын тықсырып, ентелеп келеді. КСРО үкіметі 
Мәскеуді тастап, Куйбышев қаласына көшкен 
хабары ауылға жетеді. Мұны естіген халық: «Енді 
күніміз не болады?» деп егілсе, жә дей алмайсыз. 
Сонда өз күшқайратын бойына жиған Өскенбай ел 
еңсесін көтеру үшін:

– Апырай, Сталин де көшіп пе? – деп сұраған. 
– Жоқ, Сталин Кремльде майданға қолбасшылық 

жасап отыр, – дейді хабар айтушы. 
– Аа, онда бүгілуіміз ертерек. Көсем орнынан 

қозғалмаса, көп ұзамай жағдай оңғарылады. 
Түпкілікті жеңіс біздікі. Өйткені Қыдыр әлексалам 
Сталиннің шылауында екен, оның Куйбышевке 
көшпеуі содан... Еңсемізді жиып, еңбек етелік. 
Жеңеміз, жеңіс біздікі!– депті Өскенбай атамыз. 
Сөйтіп, дағдарған жұртты жұмылдырып, жаңа 
жемісті іске бастап кетіпті. Олай болса біздің 
базбіреулеріміздің дағдаруы, уайым жеуі – уақытша. 
Қазақ Елі күн нұрын шашқан кемел келешекке 
беттеп келеді.

Қожамбердібатыр баба, қолда ұрпағыңды! 
Мәңгілік Қазақ Елінің орнығуына сен де рухыңмен 
үлес қоса түс.Осыған дейін де үлес қосқандай. 
Ұранымыз – қазір де Алаш! Ал үйіміз – қазір 
ағаш емес, Ақмешіт, Ақтөбе, Атырау, Ақтау...Бақ 
ордамыз – Алматы. Ақ ордамыз – Астана!  

ҚОЖАМБЕРДІ БАТЫР



Өткен аптада Қызылорда 
об лыстық ішкі істер департа
ментінде облыс про куроры 
Са парбек Нұрпейісовтің төр
ағалық етуімен құқық қорғау 
орган да рының заңдылықты, құ
қықтық тәр тіпті және қылмысқа 
қарсы күресті қамтамасыз ету 
жөніндегі Үйлестіру Ке ңесінің 
көшпелі отырысы болып өт ті. 
Оған кеңес мүшелері, құ қық 
қор ғау органдары мен мем
лекеттік орган дардың басшы
лары қатысты.   

Отырыста ақбөкендер жайы 
сөз бол ды. Нақтылағанда, саха
ра ботакөз дерінің оққа байла
нуына жол бермеу жағын пы
сықтау басты назарға алынды. 
Сондайақ, ақбөкендердің 
мүй і зі мен етін сату, өткізу ба
ғы тындағы қылмыс тық құқық 
бұ зу шылықтардың алдыналу, 
әшкерелеу мәселелері талқы
ланды.

Басқосуда аталған мәсе
лелер бой ын  ша облыс проку
рорының аға көмек шісі Нүркен 
Тұрғанбай баянда ма жа сады. 
Баяндамашының айтуын ша, 
Қа    зақ станда киіктердің үш та
рамда лы сы  (популициясы) 
бар, олар Бетпақ дала, Үстірт 
және Орал популяциясы. Киік
тер республика мыздың он об
лы сында (Ақ мола, Ақтөбе, 
Аты рау, Жамбыл, Шығыс Қа

зақстан, Батыс Қазақстан, Қара
ғанды, Қостанай, Қызылорда, 

Маңғыстау) жә не Ресей Феде
рациясы мен Өзбек стан респуб
ликасының көршілес аумақта
рын да мекендейді. 

Бүгінгі таңда киік мүйізінің 
кило граммы 4 мың АҚШ 
долларына баға ланады екен. Бұл 
жағдай браконьерлiктiң өршуі не 
бірденбір себеп. Әрине, мүйіз

дер контрабандалық жолмен 
Қытай еліне жөнелтіледі.

20122014 жылдары Қазақ
станҚы тай шекарашылары 
13,7 мыңға жуық киік мүй
ізде рін шығарудың алдын ал
ған. Бағамдай беріңіз, Қазақ
станда мылтық асынып, киік 
ізіне түсуді қаншалықты «да

мығанын».
2015 жылы Қызылорда 

облысында браконерлердің 
қо лынан 16 бас киік,  55 дана 
мүйіз алынған. Мемлекетке 
4,5 млн теңге шығын келген. 
Барлығы 27 қылмыстық құқық 
бұзушылық хабар ламасы сотқа 
дейінгі тергептексеру лер дің 

бі рыңғай тізіліміне тіркеліп, 
оның 14i сотқа жолданған. 
Мемлекет пай дасына екі көлік 
құралы тәркіленіпті. 

Қазіргі күні киік атушы
лар мен қатар оның етін сатып 
алу шыларға қатысты қыл
мыстық жауапкершіліктің 
қа рас ты рылған. Демек, етін 
жеу де – қылмыс. Мысал кел
тірсек, былтыр Қызылорда қа
лалық сотының үкімімен Б. 
есімді азамат бір бас киік етін 
сатып алғаны үшін 2 жыл бас 
бостандығынан шектеу жаза
сына сотталған.

Енді, айыппұл мәселесіне 
келейік. Бір бас киіктің еркегі 
үшін салынатын айыппұлдың 
көлемі қазіргі уақытта 424 
мың теңгені (200 АЕК) құраса, 
ұрғашы киіктің құны 318 мың 
теңге (150 АЕК) шамасында. 
Аз ақша ма, аз емес. Сонда да 
болса, қылмыстың сирейтін 
түрі көрінбейді.

Енді не істемек керек? 
Аталмыш жиынға қатысушылар 
киіктердің қыры луына жол 
бермеу үшін аса қатал тәртіпте 
жұмыс жасау керектігін айтты. 
Әсіресе, жаңадан құрылған 
жергілікті полицияға көп міндет 
жүктелді. Демек, аяушылық 
болмайды. Сонда ғана, тұқымы 
тұздай құруға қараған түз 
тағыларын сақтап қала аламыз.

Нағымжан САУЯЕВ.
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Әрбір арайлап атқан 
таңға, жарылқап туған жаңа 
айға, жарқырап шыққан күнге 
жақсы тілек айту ежелден 
ел дәстүрінде бар жағдай. 
Сонымен қатар, ел өміріндегі 
әрбір жаңалыққа, жақсылыққа 
шынайы ықылас, ниет білдіру, 
қолдау көрсету қасиетті 
борыш, міндетіміз де. Барлық 
пәк жүректі, ақ тілекті адал 
жандардың негізгі ұстанымы 
да осы. Белгілі ақын, Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі 
Махмұтбай Әміреұлын да 
осындай жандардың қатарына 
қосуға болады. Жуырда 
ақынның Алматы қаласындағы 
«Арна» баспасынан жарық 
көрген «Ақ тілек» атты жыр 
кітабын оқығаннан кейін осы 
ойымызды орнықтырғандай 
болдық. Ақынның бұл 
кітабына негізінен Елбасы, 
Елорда, туған жер, өскен 
өңір, көрнекті қоғам, өнер 
қайраткерлері және асыл 
ана, елге еңбегі сіңген ел 
азаматтары туралы арнау 
жырлар енгізілген. Сондай-ақ, 
ақын жайлы белгілі ақындар 
мен қоғам қайраткерлерінің 
арнау жырлары мен жылы 
лебіздеріне де орын берілген.

Кітаптың «Елбасы, Елорда, елім 
жай лы» деп аталатын алғашқы тарау ын
дағы өлеңдерінде ақынның ел мүддесі 
жо лындағы Елбасы атқарған аса ірі жұ
мыстарға деген шынайы ризашылық, 
мақ таныш сезімі айқын аңғарылады.

... Бар жақсымыз жағымды,
Елбасымен танылды.
Жарқыраған ғажайып,
Жаңа Астана салынды.

Елбасы мен халық бір,
Бірге қуат тауып тұр.
Бірге туып жұлдызы,
Көкте биік жанып тұр, – деп толғайды 

ақын «Елбасы мен халық бір» өлеңінде.
«Туым биік тұр бүгін тұғырында» 

атты өлеңінде мынандай жолдар бар:
... Асыл елмін бүгін ақ ордасы бар,
Айбынды елмін қаһарман 

Елбасы бар.
Жолбасшы елмін жыл сайын 

Елбасының,
Жолдауымен қамданып 

жолға шығар.

Айналайын, асыл ел, алтын халық,
Айқын мақсат алдыңда, айқын бағыт.
Дағдарыстан дамуға шығарам деп,
Елбасың жүр жаныңда 

жарқыл қағып.

Әр сөзінен мейірім, шуақ тарар,
Әр ісінен халқым күш, қуат табар.
Болашаққа Елбасым жол бастаған,
Шамшырағы елімнің сияқтанар...
Мұнда ақынның асыл ел, Елбасы 

туралы ақ тілегі атойлап тұр.
Кітапта Астана жайлы жырларға 

да көп орын берілген. Бұл жырларда 
Астананың сұлу бейнесі, ел өміріндегі 
орны, оны салудағы Елбасы еңбегі шы
найы бейнеленеді. Бұл жөнінде жеке
леген өлеңдерден бірнеше жыр шумақ
тарын келтіруге болады:

Астана – гүл қала.
Шуақты, нұр қала.
Сарыарқа төсінде,
Жарқырап тұр дара.

Алатау аясы,
Арқа, Алтай арасы.
Бөленген нұрына,
Бар қазақ даласы.
	 	 («Астана	нұры»).

... Күн жадырап шығады,
Ай жарылқап туады.
Астанадан тарайды,
Елге бақыт шуағы.

Астана мен Елбасы,
Елімнің бақ ордасы.
Осы жерден басталар,
Болашаққа жол басы.
	 («Елбасы	мен	Астана»).

... Тыйылғандай дағдарыс та, 
дауыл да,

Жылынғандай қаһарлы қыс, 
қарың да.

Елбасының елге арнаған Жолдауы,
Әр жүрекке үміт отын жағуда.

Тауларымның аласартпай биігін,
Көлдерімнің бұзбай мөлдір тұнығын.
Елбасының елге арнаған Жолдауы,
Асқақтатты Тәуелсіздік тұғырын.
	 («Елбасы	Жолдауы»).

Автор Елбасының туған жері «Үшқо
ңырға» жиырма шумақтан тұра тын 

көлемді толғау жырын арнапты. Арнау 
жырда мынадай жолдар бар:

... Үшқоңыр жасыл жайлау, 
тау аты да,

Қоңыр қыр, қоңыр төбе, тау аты да.
Күш берген қасиетті, киелі өңір,
Талпынған талайлардың қанатына.

Кеңдік те кемеңгерлік бір басында,
Даладай дархандық бар тұлғасында.
Таныған бүгін әлем Елбасымыз,
Нұрсұлтан Әбішұлы туды осында.

... Халқымның орындалып 
басты арманы,

Елім де, Елбасым да аспандады.
Үшқоңыр, жас Сұлтанның тал бесігі,
Белгілі бәрі сенен басталғаны.

Үшқоңыр, көкке ұшырған 
дара құсың,

Есіңе Сұлтаныңды аламысың.
Мәңгілік биігіңде тұрса деймін,
Жарқырап жас Нұрсұлтан – 

бала мүсін.
Бұл өлеңде жақсы тілекпен бірге 

нақты ұсыныс та бар.
«Ақ тілек» кітабының екінші тарау

ында туған жер, өскен өңір туралы арнау 
жырлар топтастырылған. Бұлардың бар
лы ғында да туған жерге деген ыстық 
сезім, ықылас, шынайы махаббат, сағы
ныш сезіледі.

... Ғажайып бау да, қырат та,
Теңіз де көрдім жоқ теңі.
Барлығы соның бірақ та,

Туған жер, саған жетпеді.

Иісін сездім қаншама,
Қарағай, шырша, қайыңның.
Бәрі де ғажап болса да,
Шеңгел, жыңғылымды сағындым, 

– деп толғанады автор «Туған жерге» 
өлеңінде.

Автор «Сыр елі» атты көлемді толғау 
жырында:

... Сыр елім, жері жомарт, тауы мүсін,
Сен менің алыс кетсем сағынышым.
Жүректің өзің ғана аңсағаны,
Жанымның жанған лаулап 

жарығысың.

Дария толқындары жарды ұрады,
Құлайды Сырға қарай тау бұлағы.
Шуағың жүрегімді нұрландырып,
Жырәнің жылдармен бір жаңғырады, 

– деп Сыр еліне деген шынайы ыстық 
сезімін білдіреді.

Кітаптың үшінші, төртінші тарау
ла рында көрнекті қоғам, өнер қайрат
керлері, асыл ана, ел азаматтары жай
лы арнау жырлар енгізілген. Олар дың 
қатарында көрнекті қоғам, өнер қайрат
керлері Ыбырай Жақаев, Қашақбай Пі
рім ов, Елеу Көшербаев, Еламан Жү
нісбаев, ақын, жазушылар Қасым Аман
жолов, Әбділда Тәжібаев, Сырбай Мәу
ленов, Тұманбай Молдағалиев, Зейнолла 
Шүкі ров, сондайақ, ғарышкер Айдын 
Айым бетов, Олимпиада чемпиондары 
Илья Ильин, Зульфиялар бар.

Махмұтбай Әміреұлы «Ақ тілек» 
кітабына енген «Бататілек» деген өле
ңінде:

... Көгімізде күн болсын,
Жерімізде нұр болсын.
Еразамат жиналған, 
Әр қадамың гүл болсын,
Өмір жолың мың болсын! – деп жаз

ған екен. Біз де әрдайым жақсылыққа 
жа ны жақын, айналасындағы барша 
жан ға ақ тілегі, адал пейілі дайын ақын 
досы мызға ұзақ ғұмыр, шығармашылық 
табыс тілейміз.

Әскербек РАХЫМБЕКҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі.  

Ақынның ақ тілегі

ЖАҢА КІТАП

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Арыз-шағымды уақытылы, 
сапалы түрде қарап, бұзылған 
құқықты қал пына келтіру 
– прокурорлық қадағалау 
қызметінің негізгі бағыттарының 
бірі. Қазіргі таңда азаматтардың 
про куратураға әділдік пен 
заңдылықты іздеп келушілердің 
саны артуда.  Атап айтсақ, 2015 
жылы облыстық про куратура 
органдарына жеке және заңды 
тұлғалардан барлығы 10 623 
өтініш түскен, ал 2014 жылы 9 162 
арыз ұсынылған.

Өтініштердің басым көпшілігі еңбек, жер 
даулары, заңсыз құрылыс жайлы және жер 
қатынастары, заңсыз қамауға алу, полиция 
қызметкерлерінің заңсыз әрекеттері, жол
көлік оқиғасы, қылмыстық іс бойынша, сот 
қаулылары мен шешімдерінің орындалмауы, 
өзі нің соттылығының заңдылығын анық тап 
беру мәселесіне қатысты болып отыр.

2015 жылы прокуратура органда рымен 
барлығы 72 кәсіпкердің консти туциялық құ
қық тарының қорғалуы қам тамасыз етіліп, 38 
адам тәртіптік, 2 адам әкімшілік жауапты
лыққа тар тылды. 

Мысалы, облыстық прокуратура «Қайсар» 
футбол клубы» ЖШСның әкім шілік полиция 
басқармасының заң сыз әрекеттері туралы 
өтініші негі зінде кәсіпкердің конституциялық 
құқығын қорғады. 

Нақтылағанда, сот актілері негізін де 
атқарушылық іс жүргізу борышкер «Қайсар» 

футбол клубы» қоғамдық бірлестігіне қатысты 
қозғалғанына қарамастан, «Қайсар» футбол 
клубы» ЖШСның автобусына негізсіз тыйым 
салынғаны анықталған.

Осының салдарынан, серіктестіктің 
меншігіндегі жасөспірімдерді тасы мал дауға 
арналған автокөлігін өз қалау ынша билік ету 
және еркін пайдалану құқығы шектеліп, жыл 
көлемінде авто көлік шектеуден босатылмай, 
кәсіпкер әуресарсаңға түскен.

Сонымен қатар, облыстық проку ратура 
органдарында жеке және заңды тұлға
лардың өтiнiштерi бойынша жеке қабыл дау 
жүргiзiлетiн күндерi, уақыты, өтетiн же рi, 
өтiнiштерiн бiлдiру тәр тiбi жөнiндегi мә лi
меттер барлық қала және аудан проку рату
раларына келу шi лердiң назары түсетiн жерге 
орналастырылған.

Жеке қабылдауда болған тұлға лар
дың басым бөлiгi жұмысқа орна лас  тыру, 
жер мәселесi, құрылыс ты дұ рыс жүргiзбеу, 
отбасылық жағ дай, зейнет ақылардың төленуi, 
үй мәсе ле лерi, нәпақа өндiру және қылмыстық 
процесте ІІО қызметкерлерiнiң әре кеттерiне 
қатысты, арыздарының тер геу органдарымен 
дұрыс қаралмауы, т.б түрлi мәселелер 
бойынша шағым дарын жеткізген.

Алдағы уақытта облыстық проку ратура 
органдарының арызшағым дарды қарау 
бары сында ашықтық пен жариялылықты 
қам тамасыз ету бағы тындағы жұмыстары 
жалғасын табады.

Әлия РАНОВА,
Қызылорда облысы 

прокурорының аға көмекшісі.

САПАЛЫ ҚЫЗМЕТ СЕНІМДІ КҮШЕЙТЕДІ АСА АУЫР ҚЫЛМЫСТЫ ҚАРАУ 
асқан	шеберлікті	қажет	етеді

Қызылорда облысының қылмыстық істер 
жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 
«Аса ауыр қылмыстық істерді қарау барысында 
туындайтын қиындықтар мен сотқа дейін тергеп-
тексерудегі кемшіліктер туралы» тақырыбында  
дөңгелек үстел өткізілді. 

Ісшараға аталған соттың судьялары, Қызылорда облыстық 
прокуратурасының басқарма басшылары Е.Қожанов, Н.Қалиев, 
облыстық прокуратураның басқарма прокуроры Е.Жоланов, 
Қызылорда облыстық ішкі істер департаментінің өкілдері қатысты. 

Дөңгелек үстел жұмысын сот төрағасы С.Сүлеймен ашып, бүгінгі 
күнде аса ауыр қылмыстық істерді қарау барысында туындайтын 
қиындықтар мен сотқа дейін тергептексеруден түсетін кемшіліктер 
туралы айтып, сөз кезегін баяндамашы Қызылорда облысының 
қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 
сотының судьясы А.Сабыровқа берді. Баяндамашы А.Сабыров күн 
тәртібіндегі мәселелер бойынша кемшіліктер жөнінде жанжақты 
айтып өтті. 

Одан кейін, сотқа дейін тергептексеруде жіберілетін 
кемшіліктер, сот процесінде прокурор мен қорғаушылардың ролі, 
басты сот талқылауының кейінге қалдыру себептері, жәбірленуші
куәларды сотқа мәжбүрлеп алдырту туралы қаулылардың орын
далуы, іске қатысушы прокурор мен қорғаушылардың жарыссөздері, 
дыбысбейне жазу құралдарының сот процестерінде қолданылуы, 
іске қатысушылардың сот процестеріне уақытылы келуі жөнінде 
пікір алмасты. 

Жиын соңында сот органы мен прокуратура, адвокатура және 
ішкі істер органдарының өкілдері бірлесіп жұмыс жасауға және 
қылмыстықпроцестік  заңнамалардың талаптарын бұлжытпай 
орындауға келісті. 

Қызылорда облысының қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық  сотының  баспасөз  қызметі.

Өткен 2015 жылы, санитариялық-эпиде-
мио логиялық ахуалды тұрақтандыруда, тұ-
ты ну шылар құқықтарын қорғау және тағам 
қауіпсізідігін  қадағалауда Қызылорда облы-
сы тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
қыз меті мамандарымен тиісті шаралар ат-
қарылды. 

Жұқпалы аурулардан облыста тұрақты 
эпидемиологиялық ахуал қалыптасты. Күй діргі,  
сал, тырысқақ, іш сүзегі, қылау, оба, қызамық, 
көкжөтел, сіреспе, жіті вирусты гепатит Д, Е, 
безгек аурулары орын алған  жоқ. Сальмонеллез, 
бактериалды ішек ау ру лары, тұмау, жедел 
респираторлы ви русты инфекциялары, өкпе 
туберкулезі, эхи но кок коз, т.б. бірнеше жұқпалы 
ауру шаң дықтың түрі  төмендеді.

Жұқпалы жедел ішек аурулары тобы 2014 
жылмен салыстырғанда бір деңгейде қалып
тасқанымен, аурушаңдықтың актуал ды лығы 
ескеріліп, үйлестіру комиссиясы, штаб оты
рыс  тары өткізіліп, індетке қарсы шаралар 
ұйым дастырылды. Емхана лар да 250 орынға  
емдеу керуеттері (ПОР каби неттер) ашылып, 
3 мыңнан  аса нау қастар  емдеуден өтіп, оның 
95  пайызы сауық тырылды. Эпидемиологиялық 
мау  сымда ден саулық сақтау ұйымдары маман
дарымен бірлесіп жүргізген алдын алу шаралары  
нәтижесінде аурудың топтасқан түрлерінің  тір
келуі, өршу жағдайлары орын  алған жоқ. Эпи
демиологиялық зерттеулер жіті ішек инфек
цияларының тіркелу тұрғындардың қара пайым 
гигиена қағидаларын тағам дардың дұрыс  сақтал
мау нәтижесі  екендігін көрсетеді.

Соңғы  жылдарда  жергілікті бюджеттен  
жұқ палы аурулардың алдын алуға вакцинаға 
қар жы бөлу өз нәтижесін  көрсетіп отыр.  Жыл  
сайын 18  мыңнан  аса тұрғын вирусты гепатит А, 
немесе қарапайым тілмен айт қанда, сары ау руға 
қарсы егуден өтуде. Бұл шаралар нәтижесіз емес: 
мысалға сары ауруының 2002  жылы 3700 жағдайы  
тіркелсе, 2015 жылы 3 жағдайға дейін  тө мендеді. 
Жергілікті бюджеттің қаржысы  арқылы Тұмау 
ауруына қарсы облыс тұр ғын дарының 8,4 пайызы 
қамтылды. Осы жұмыстарды  үстіміздегі  жылы  
да  жалғас тыру  мақсатталып  отыр.

«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағ
дарламасына  сәйкес, қызылшаға қарсы  қо сымша 
егулермен  42  мыңнан  аса ти істі контингент  
қам тылды. Пневмококк  ау руына  қарсы  егу  
жұ мыстары  толық  ке зеңмен  жүргізілуде. Осы 
егулерден  кейінгі  мерзімде  қызылша,  ал егіл
гендер  арасында  пневмококк инфекциялары  
тіркел мей  әлі де егу жұмыстарының  тиімділігін 
дәлел деуде.   

КонгоҚырым геморрагиялық қызба сының 
1 жағдайы тіркеліп, қолайсыз  елді мекендер 
саны 106 болды. Облыстық бюд жеттен және 
республикалық бюджеттен бө лінген қаражатқа 
табиғи ошақтарда за ласыздандыру жұмыстары 
жүргізілді.   Көк темде және күзде қолайсыз 
елді мекендердегі мал басын, мал қоралары 
мен буферлік аймақтарды  кенеге қарсы өңдеу 
жүргізілді. Кенеге қарсы өңдеу шараларының 
тиім ді және сапалы жүргізілуін бақылау бары
сында кемшіліктер анықталды және өңдеу сапасы 
төмен елді мекендерде залал сыз дандыру, өңдеу 
жұмыстары қайта жүргізіліп нәтижелілігіне  қол 
жеткізілді. 

Медицина қызметкерлері арасында ау
ру  дың клиникалық белгілері, диагнос тикасы, 
емдеу шаралары, алдын алу, кене ден сақтану, 
нау қастарға көмек көрсету кезіндегі сақтық 
шаралары жөнінде көшпелі семинартренингтер  
ұйымдастырылды. Ке не шағумен тіркелген  
тұрғын дардың барлы ғына медициналық  
бақылау  орна тылды. Осы жылы КонгоҚырым 
геморрагиялық қызбасынан қолайсыз аймақтар 
қатарына ен гізілген 100 елді мекенде жүргізілетін 
про фи лактикалық шаралардың сапасы маман
дар тарапынан бақылауда болады. Кенеге 
қарсы залалсыздандыру, үй аулалары мен мал 
қораларын механикалық тазарту, мал  тоғыту 
жұмыстарын қатар жүргізе отырып, нәтижелілігін  
арттыру  көзделіп  отыр. 

Туберкулез ауруының ем сапасына сырқат
тың үзіліссіз ем алуы үлкен әсер етеді. Бірақ 
науқастардың көпшілігі емнің сүйе мелдеу 
кезеңінде амбулаториялық жағдайда  емделіп 
жүріп, түрлі себептермен кейде емін үзеді. Бұл 
жағдай туберкулездің дәрі лерге сезімталдығын 
қалыптастыруға жол береді. Сондықтан науқас
тар ға соң ғы жыл дары облыстық  бюджеттен 
әлеумет тік қолдау көрсетіліп, ай сайын төменгі 
күн көріс табыс көлемімен қаржы бөлініп отыр. 
Сырдария ауданында бір науқас тұрғын үймен 
қамтамасыз етілді. Осы жұ  мыстың нәтижесі, 
туберкулез  ауруы соң ғы жылдары тұрақтанып 
келеді. Тубер кулез аурушаңдығы 2014 жылмен 
салыс тырғанда өткен жылы 5,5 пайызға төмен
деген. Науқастардың 8085 пайызы флю
орографиялық тексеру нәтижесімен анық талды. 

Облыс халқының 96,6 пайызы орта лық 
тан дырылған су құбырларының суын пайда 
лануда. Қазіргі таңда қала тұрғындары орта лық
тандырылған су құбырлары толықтай жерасты 
су көздерінен қамтамасыз етілді. Су сапасы 
жақсарғанын микробиологиялық және химия
лық көрсеткіштеріне  алынған сынамалар  қоры
тындысы дәлелдеп отыр.  

Тұрғындар пайдаланатын ауыз судың 
сапасын күнделікті қадағалау жүргізіп отыру  – 
бүгінгі күннің талабы. Ол үшін ау ыз су сапасына 
өндірістік бақылауды жүзеге асыратын өндірістік 
зертханалар   жүргізуге құқылы және міндетті. 
Қазіргі уақытта өндірістік зертханалар Арал, 
Қазалы аудан дары және Қызылорда қаласы ауыз 
су жүйелерінде жұмыс жасауда. Қалған су жүйесі 
мекемелері тарапынан өнідірістік ба қы лауды 
аккредитациядан өткен зерт хана лармен  келісім
шарт  арқылы  орна ту жұмыстары  жүргізілуде.

Халықты сапалы, қауіпсіз өніммен қам
тамасыз ету өзекті мәселелердің бірі бол
ғандықтан тұтынушылар қолданатын өнім дердің 
қауіпсіздігі тұрақты  бақылауда болды.

Санитариялықэпидемиологиялық сарап та ма 
жүргізуге тағам өнімдері, сусын дар, балаларға 
арналған ойыншықтар, мек теп оқулықтары, 
тұрмыстық химия сына малары, балаларға 
арналған киімдер және т.б. бұйым түрлері 
зертханалық тексерілді. Облыс көлеміндегі сауда 
нысандарынан барлығы 1262 сынама сатып 

алынып, 11 пайызы микробиологиялық, сани
тариялықхимиялық көрсеткіштері және таң
балануы бойынша Кеден Одағының техни калық 
регламенттерінің талаптарына сай келмеді. 

Санитариялықэпидемиологиялық са рап та
ма нәтижесімен Кеден Одағының тех никалық 
рег ла менттерінің талаптарына сай келмеген сы
наманың ішінде ет өнімдері,  құс еттері, балық 
өнімдері, сүт және сүт өнімдері, май өнімдері, 
кондитерлік өнім дер, көкөністер, алкогольдік 
өнімдер және балалар ойыншықтары мен тұр
мыстық хи мия заттары болды.

Қадағалау қорытындысымен денсаулық қа 
зиян деп табылған 2 тонна 870 кг  тағам ет, сүт, 
май өнімі өнім иелеріне кері қай тарылды. Талапқа 
сәйкессіз өнімдер бойын ша туындаған сұрақтарға 
байланысты Ресей Феде рациясының «Эссен 
Продакшн АГ» «Махеевъ», «Fruttis»  компания 
өкілдерімен кездесулер өткізілді.

Анықталған кемшіліктер бойынша сау
да үйлеріне кемшілік анықталған тағам тү рінің 
одан әрі таратылуына жол бермеу мақсатында 
санитарлық ұйғарымдар бері ліп, 35 нысан 
жоспардан тыс тексерумен қамтылды. Тексерулер 
қорытындысымен кейбір нысандардың әкімшілік 
құқық бұзу шылық туралы ісі сотқа беріліп, 
әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Өнімдердің қауіпсіздігіне санитариялық
эпидемиологиялық мониторинг жүргізу бары
сында сауда нысандарында өнімдерді сатып 
алғандығын растайтын түбіртекті көп жағдайда  
бермейтіндігі қиыншылық ту дырды. Дүкендерде 
кассалық аппарат бол ғанымен, фискальды чек 
берілмейді. Осы ған орай кәсіпкерлер палатасы, 
жергі лікті әкімшілік, жергілікті кірістер басқар
масының мамандарын қатыстыра отырып, атал
ған мәселені  шешу жөнінде ісшаралар ұйым
дастырылуда.

Қазіргі кезде тұтынушылардың құқы
ғын қорғау жұмыстары  мемлекеттік орган дар 
тара  пынан өз құзыреті шегінде жүргі зілу де. 
Заң аясында тұтынушылардың қоғам дық бір
лес тіктері, қауымдастықтар мемле кет тік әлеу 
меттік тапсырыстар негізін де  тұтыну шы лардың 
құқықтарын қорғау мәсе лесі бойынша әлеуметтік 
бағдарла малар ды, жобаларды, сондайақ жекеле
ген ісшараларды іске асыруға құқылы.

Осыған байланысты, тұтынушылардың құ 
қы  тарын қорғау қоғамдық бірлестіктерін  қар
жы  ландыруды қамтамасыз ету туралы кө
тер ген мәселе облыс әкімі тарапынан қол
данып, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс не
гізінде облыстық бюджеттен қаржы қа ралып, 
Қызылорда қаласында билбордтар орнатылып, 
«дөңгелек үстелдер» өткізілді, «жасырын тұты
нушы», мониторингтер жә не тұтынушылар ара
сында сауалнамалар жүр гізілді. Аталған ша
ралар тұтынушылардың өз құқықтары  жөнін
дегі мағлұматтармен ке  ңінен танысуға, тұтыну
шыларға ақпа рат   тар аясын кеңейтуге мүмкіндік  
берді. 

Жылдан жылға балабақшалар саны артуда, 
балаларды мектепке дейінгі мекеме лер мен қам
тамасыз ету 93,6 пайызға жет ті. Эпиде мио
логиялық маңызы жоғары объек   тілердің құрылыс 
жоба құжаттары са  рап  тамадан өткізіліп, стан
дарттарға сәй кес тиісті қорытындылар  берілді.  
Құры лыс барысында санитариялықэпиде мио
ло    гиялық талап пен ережелерден ауыт қу шы лық
ты болдырмауда қадағалау орна  тылды. Өткен 
жылы 9 балабақша, 15 мектеп пайдалануға бе
рілді, оның 7і апат тық жағдайдағы мектеп 
үшін. Әрине, бұл білім беру ошақтарының мате
риалдықтехни калық базасы жақсаруына, мек теп 
оқушыларының жаңа, жарық, әрі жылы мектеп
терде   білім алуына  мүмкіндік берді.  

Халыққа тұтыну тауарларының қауіпсіз дігін 
қамтамасыз етудің  бірденбір  кепілі – объек
тілерде өндірістік  бақылау  орнату. Осы  тұрғыда 
мүдделі мекемелер арасында семинарлар,  «дөң
гелек үстел», ақпараттықнаси хаттық жұмыс тар 
кеңінен  жүргізілді. Қа зіргі уақытта эпидемио
логиялық маңызды нысандардың 30 пайыздан 
астамы аккре диттелген зертханамен өндірістік 
бақылау жүргізуге келісімшартқа отырып,  осы 
жұмыстар  жалғастырылуда.

«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік  бағ  дар
ламасына  сәйкес,  нысандарды тек се  руді  төмен
дету  көзделген,  осы бағыт та құзырлы орган дар 
тарапынан нысан дар ды қадаға лау заңдылық
тарына өзгеріс тер енгізілді. Санитария лықэпиде
мио логия лық бақылауға жататын тағам түрлері 
жә не объектілер тізімі өзгеріс те рімен, ба ға   лау 
критерийлері оңтайландырылып қол  данысқа 
енгі зілді. Қадағалаудағы эпи де  миологиялық 
маңы зы жоғары объек тілердің тексеру мерзімі 
ұзар тылды. Ал эпидемиологиялық маңызы елеу
сіз объек тілер хабарламалар беру арқылы өз 
қыз мет терін жүргізеді және олар   қадаға лаушы 
органның тексеру кестесінен босатылды. 

Мемлекеттік  қызмет  көрсетудің  тиім ділігін 
арттыруда республикалық дең гей дегі «Мем
лекеттік сараптама», «Е лицен зиялау» жүйе лері 
іске қосылды. Облыс тық бюджеттен қаржы
ландырылып, кешен ді түрде  сараптамадан  өте
тін құры лыс жоба лары департаментте элект
ронды қабыл да нып, қорытынды құжат тары 
элект ронды түрде  берілуде. «Е  лицензия лау» 
жүйесі  бой ынша да құрылыс, реконструкция  
жоба  лары  электронды  түрде қабылданады. Өті 
ніш  иесіне  қорытынды  электронды  нұс қада 
жолданады.  Қазір осы  жұмыс жүйе сіне депар
таменттің барлық аумақтық басқар ма лары  көшті. 
Мемлекеттік қызмет алу үшін өтініш иелері  құ
жаттарын электронды түрде мемле кеттік  портал   
немесе халыққа  қызмет  көрсету  орта лықтары 
арқылы да  жолдай  алады. Элект ронды қызмет  
көрсету  өтініш иесін артық әуресар саңнан арыл
тып, уақытын үнемдеуімен  қатар, мем лекеттік  
қызметтің ашықтығын  қамтамасыз  етеді.

Үстіміздегі жылы да біздің қызметкер
лер мен мемлекет саясатын ұстана  отырып, 
халыққа  сапалы мемлекеттік қызмет көр сету, 
мем лекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруда, 
тұтынушылардың құқықтарын қор ғау және 
эпиде миологиялық ахуал ды тұрақ тандыруда  
жұмыстарын  жалғасты рады.

Облыстық тұтынушылар құқықтарын 
қорғау департаменті.

Тұтынушылар құқықтарын 
қорғау  қызметінің  
маңызды мiндетi

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қызылорда облыстық мәслихаты «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» 

және «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» заңдары талаптарының 
бұзылуына жол бермеу мақсатында Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі № 1 
ғимаратында «Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
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Сахара ботакөзі 
ақбөкендердің

соңғы жылдары
басына қара 

бұлт үйірілді.
Өткен жылдың

өзінде 150 мыңға
жуық киік 

қырылып қалған. 
Оған адам

қолымен жасалатын 
қастандықтарды

қосыңыз. Қазіргі таңда 
деректерге сүйенсек, 

Қазақстанды 100 мыңның 
үстінде ақбөкен мекен 

етеді. Түз тағысының 
тұқымы тұздай құрымасын 
десек, олардың өсіп-өнуіне 

барынша жағдай жасауға 
тиіспіз. Әсіресе, қыстың көзі 

қырауда көп еңбектенуге 
тура келеді.
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ТЫҢ ТУЫНДЫ

Кітапқа енген мақалалар өте 
қызықтылығымен ерекшеленеді. 
«Сырлары көп саябақ», «Халыққа 
қажет қағидалар», «Қатпары қалың 
Қытай», «Күйеу мен қалыңдық», 
«Алуан түрлі айдаһар» атты 
мақалалар мен әлеуметтік очерктер 
Қытайдың байырғы дәстүрлерінен 
сыр шертсе,  «Еңбекпен еншілес 
ел»,  «Көршінің ісі керемет еді», 
«Алып елдің ақпараты», «Made in 
China», «Бір партия – бір арман» де-
ген талдамалы дүниелерінде көрші 
мемлекеттің бүгінгі қуаты, әлемге 
әйгілі үрдістері туралы жан-жақты 
баяндайды. Инновация менеджері 
мамандығын игерген жас қаламгер 
Қытай экономикасына біліктілікпен 
талдау жасайды. Оны өз елінің 
даму бағыттарымен байланыстыра 
қарастырады.

Кітаптың тағы бір ерекшелігі 
ретінде сол елде тұратын 
қандастарымыздың тұрмыс-
тіршілігіне жете көңіл бөлінгенін 
айтар едік. Дәуреннің кейіпкерлері 
– бүкіл Қытайға танымал қазақтар. 
Мысалы, оның «Жырақта жайқалған 
бәйтерек» деген очеркінде қалың 
қытайдың арасында жүрсе де өмірге 
он жеті перзент әкеліп, оларды 
аман-есен тәрбиелеп өсірген Нәби 
ата мен Биғайша апа туралы баян-
далады. Ал «Миллиард ішіндегі 
бриллиант» деген көлемді мақаласы 
Қытайдың бірінші дәрежелі  
мемлекеттік сыйлығын иелен-

ген атақты режиссер, киноактри-
са Жанар Сағатқызын атажұртына 
кеңірек танытуға арналған. Ал 
«Миға қатталған мұрағаттың» 
кейіпкері – жүзден астам қисса-
дастанды жатқа білетін қазыналы 
қарт Қазым Әлменұлы. «Шұғыла 
шашқан шаңырақта» бірнеше та-
лантты өренді өсірген журналист-
жазушылар Сағат Жайпақұлы мен 
Тұрсын Жолымбетқызының отбасы 
жөнінде айтылады. «Ұлт ұпайында» 
өзге жұртта жүргенімен, кәсібінен 
нәсіп тауып, оны елдік мәселемен 
ұштастырған қазақ кәсіпкерлері 
дәріптеледі. «Сексенді секірткен су-
сын» деген мақаласындағы жайт-
тар да елең еткізеді. Үрімшіде 
қазақтармен араласып өскен қытай 
жігіті шұбат өнімінен дәрі-дәрмек 
жасау кәсібін жүргізуге арнайы 
рұқсат алып, саудасын өрістетіп 
отырған көрінеді. Автор сол 
арқылы басқаларға ой салмақ бо-
лады. Ал енді Дәуреннің «Шоқан 
шарлаған шаһар» атты жолсапар 
очеркінің жөні бөлек. Ұлы ғалым 
топырағын басқан Қашқар қаласына 
арнайы барып, ол аялдаған та-
рихи ғимараттарға кіріп, бүгінгі 
көзқараспен ой толғайды.     

Кітап авторы туралы да кеңірек 
тоқтала кетейік. Дәурен Омаров 
– жиырма жеті жаста. Сыр елінің 
перзенті. Арал ауданындағы №82 
орта мектепте және Қызылорда 
қаласындағы №23 орта мектеп-

те оқыған. Шанхай қаласындағы 
Шығыс Қытай Ғылым және техноло-
гиялар университетінің бакалавриа-
ты мен магистратурасын бітірген. 
Бұдан бұрын оның «Ерте тұратын 
ел» (2008) және «Мерекесі мол 
мемлекет» (2010) атты танымдық 
кітаптары жарық көрген. «Шабыт» 
халықаралық жастар фестивалінің 
Гран при жүлдесіиегері, «Да-
рын» мемлекеттік жастар сыйлы-
ғының лауреаты. Жинаққа ен-
ген мақалалардың бәрі «Еге-
мен Қазақстан» және «Айқын» 
газет терінде жарияланған. Күні 
кешеге дейін «Қазақстан» ұлт-
тық телеарнасының Қытай Ха-
лық Республикасындағы мен шікті 
тілшісі болды.  Қазір – Қазақ-
стан ның Шанхай қаласындағы 
бас консулдігінің қызметкері. Ол 
не гізгі қызметімен бірге аталған 
басылымдардың сол мемлекеттегі 
тілшісі міндетін қоса атқарады.

«Жаһанға жайылған жұрттың» 
алғы сөзін «Айқын» газетінің бас 
редакторы, Президент сыйлығының 
лауреаты Нұртөре Жүсіп жазып, 
жас талантқа әкелік әрі әріптестік 

батасын берген. Жас жігітті жазу 
өнеріне баулыған Нұртөре оның 
бұған дейінгі кітаптарына да ар-
найы тілек жазып, шығармашылық 
әлеміне жол ашқан еді. 

Кітаптың шығуына демеуші 
болған азамат – ұлт мәдениетінің 
жанашыры, «Бақ-Береке 2030» 
ЖШС бас директоры, «Құлболды 
ишан ата» қайырымдылық 
қорының төрағасы, Қызылорда 
қалалық мәслихатының депутаты 
Қайрат Ерназаров. Баспа ісін жетік 
білетін Қайрат Шаршыбекұлына 
Сыр елінен шыққан жас талант-
ты қолдағаны үшін астаналық 
әріптестері атынан ризашылық 
білдіреміз. Қайрекең бұл жолы 
жас автордың әдепкі екі кітабының 
шығуына демеушілік жасаған 
Қызылорда қаласының әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаевтың өнегелі жо-
лын жалғап отыр. Біз жас қаламгер 
өз демеушілерінің еңбегін ақтаған 
деп санаймыз.

Сонымен қатар, кітапты 
шығарған «Arna-b» баспасының ди-
ректоры, ұзақ жыл елдің беделді 
басылымдарында дизайнер бо-
лып қызмет істеген Бақыт Ойса 
– Жалағаш ауданында туып-өскен 
перзент. Ал «Жаһанға  жайыл-
ған жұрттың» редакторы – исі қа-
заққа белгілі ақын, «Қоғам ТV» 
телерадиокомпаниясының құрыл-
тайшысы Шаһизада Әбдікәрімов. 

Сөйтіп, бұл туынды бір-
біріне қашаннан тілектес Сыр 
елі жігіттерінің бірлескен 
шығармашылық жобасының жемісі 
болып шыққан. Мұндай үлгілі 
үрдіске біз тек қана сүйсінеміз, 
әрі қызыға қараймыз. Ендеше, 
«Жаһанға жайылған жұртты» оқуға 
асығыңыз, құрметті оқырман!

Мұратбек ТОҚТАҒАЗИН,
Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің 
доценті, Халықаралық 

ақпараттандыру академиясының 
академигі.

ЖАС ҚЫТАЙТАНУШЫНЫҢ 
ЖАҢА КіТАБЫ

Ж у ы р д а 
Алматыдағы «Arna-b»

 баспасынан жас та болса, қаламы мен  
қарымы қалыптасқан Дәурен Омаровтың «Жаһанға 

жайылған жұрт» атты жаңа кітабы жарық көрді. Бұл – 
оның үшінші кітабы. Дәурен тек қана бір ғана тақырыпқа 
жазып келеді. Ол – қытайтану мәселелері. Журналист өзінің 
байлам-байыптамаларын ғылыми-көпшілік тұрғыдан 

тұжырымдайды. Өмірде көрген-білгенін оқылымды етіп 
өрнектей біледі. Қытайтанудың басқа жұрт аңғара 

бермейтін қырларына тереңірек үңіледі. 

Көрнекті жазушы Ғабит 
Мүсіреповтің «Авгейдің ат қорасынан 

бастайық» деген мақаласы осыдан 
қырық жыл бұрын «Социалистік 

Қазақстан» газетінде жарық көрсе 
де, сондағы проблемалар әлі күнге 
дейін бар. Кезінде жұртшылықтың 

назарында болған Ғабеңнің сол 
еңбегінде тіл шұбарлығын тазарту 

жайы қозғалған еді.
Ана тіліміздің кіршіксіздігі, тазалығын 

сақтау үшін Гераклдың он бір ерлігінің 
біріндей ерлік істеу керек деген тұжырым 
бар мақала ескертпесінде. Қазақ тілін асыл 
қазынадай сезінетін классик жазушының 
сол кездегі дабылы тегін емес. Осы күндері 
тілдің шұбарлығы былай тұрсын, әдет-ғұрып, 
салт дәстүріміздің өзі шөре-шөреге  айна-
лып, қазақи қалпымыздың бұзылып бара 
жатқандығына амалсыз налисың. Қазақ тілінің 
бұлақ суындай мөлдірлігін сақтау үшін әуелі 
өз ұлтымыздың намысын жоғары қоятындай 
дәреже қажет секілді. Олай болмаса, айтқан 
сөздің бәрі құмға сіңген су секілді із-түзсіз 
кетуі мүмкін.

Өткен күнге топырақ шашу  емес, кешегі 
кеңестік жүйенің бір мақсаты ұсақ халықтың 
тегін, тілін, ділін ұмыттыру  болғаны жасы-
рын емес. Қызыл империя белгілі мақсатта 
дегеніне жетті де.

Сонау Колбиннің дәуірі жүріп тұрған 
кезде бір қандасымыздың  «Зерде» журна-
лында (1989 жылдың ақпан айы болуы ке-
рек) «Төлқұжатта ұлтты жаздырудың керегі 
жоқ, тек Совет елінің азаматы десе болғаны» 
деп сұмдық ұсыныс жасағаны есіме түссе әлі 
күнге аза бойым қаза болады. Апырмай, сон-

дай дәрежеге азаматымыз қалай барды? Ой 
жүгіртіп қарасаң, таңғалатын ештеңе де жоқ. 
Бодандықтың, заманның ағымы осылай еді. 
Балабақшадан бастап мектепте, жоғары оқу 
орнында тәрбие солай жүрді. Балапан ұяда не 
көрсе, ұшқанда соны іледі.

Орыс тілі нан табудың төте жолы 
болғандықтан ілуде біреуі болмаса атқа 
мінген ағалардың бәрі, тіпті ақын, жазушы-
ларымыздың көпшілігі ұлы мен  қызына 
әлемге шығуға септігі тиеді деп амалсыз орыс-
ша білім, тәлім-тәрбие беруге мәжбүр болды. 
Бұған уақыт бейімімен ойы мен бойын түзеген 
замандастарды жазғыра беру де әбестік бо-
лар еді. Ана тілін жете білмегенімен ұлтының 
абыройын аяқасты етпей, қайта асқақтатып 
жүрген елжанды азаматтар да шүкір, арамызда 
жетерлік. Өзгеге өзін жақсы таныстырып, сый-
лату үшін ұлттың тілін, тарихын меңгерудің 
пайдалы болатыны даусыз ақиқат. Алайда, көп 
білу, көп жұрттың ерекшелігін, озық ілімі мен 
өнегесін үйрену қай кезеңде  де  рухани кемел-
дену деген сөз.

«Мәскеудегілер» түшкірсе, «жәрекімалла» 
деп жүрген сәттегі жағдай басқаша еді. Ал 
егемендігіміз өз қолымызға тигенде өзіңді-
өзің танымай тұрып өзгеге еліктеу тым 
әсіреқызылдық, пайымсыздық емес пе? 
Күндер өтеді, жылдар жылжиды, сол кезде 
немере, шөбереден «Біздің бабамыз ұлттық 
қазынаға  не қосты екен?  Бізге не қалдырды? 
деген сауал туа қалса, өткеніңді ұрпақтан жа-
сыра алмайтының анық. 

Ел Президенті қазақ тілінде де, орыс 
тілінде де төгілтіп сөйлегенде риза болып 
отырасың. Үлкен шенеуніктер неге сол кісіден 
үлгі алмайды.

Жуырда қазақ радиосынан сықақшы 

Ғ.Қабышевтің бір әңгімесі оқылды. Әңгімеде 
«Әке» деп айтуға тілі келмейтін шолжаң 
ұлының бір ауыз  қазақшасына орыс шатыс 
шенеуніктің қуанғаны соншалық, жүрегі жа-
рылып кете жаздайды. Осындай жағдай біраз 
отбасында бар десек, жаңылыспаймыз.

Шет тілдерді меңгерудің жөні басқа, ба-
тыс пен шығыстың әдет-ғұрпына,  қылығы 
мен былығына  кейінгі  кезде жастар арасын-
да әуестенушілік ұлғайған сыңайлы. Қаланы 
былай қояйық, аудан, ауылдардың өзінде шет 
тілдегі газет, журналдарға ықылас туғанын 
аңғарып қаламыз. 

Әлбетте кімнің нені қалауы өз еркі. 
Әйткенмен, Қадыр ақын «өзге тілдің бәрін біл, 
өз тіліңді құрметте»   деген өсиетін ұмытпайық 
та. Қазақтың жоғын қазақ жоқтамаса, кім 
жоқтайды? Салт-санамыз бен тілімізді өзіміз 
қорғап,  дамытпасақ өзгенің басы ауыра ма?  

Елірме саз-әуен, әдепсіз телесери-
алдар жастардың бойынан ұлттық ұлы 
қасиеттерді ығыстырып шығарар ма екен деп 
қауіптенетіндер көп. Кез келген жаңалықты 
талғамай қабылдай беретін «көңілшектік» 
өскелең ұрпақтың бағы емес соры бол-
са, оған да жауапты естияр аға буын. Теріс 
пиғылдардан бізді тек өзіміздің ата-баба 
дәстүрі, кішіпейілдігіміз қорғай алса ке-
рек. Базарға қызығушылық пысықтық пен 
есепшілдікті үйретсе де, әдептілікті жойып 
бара жатқандай. Сыпайылық, ибалық, уағдада 
тұру азайды.  Білгенге – бұл да бәленің басы. 
Сан тармақты қылмыстың көбісі осындай 
келеңсіздіктен пайда болады. Әлі де көбіне-
көп ұлттың ғұрпындағы  құндылықтарды 
ұстап келе жатқандар – ауыл тұрғындары, 
солардың балалары.

Сөз басында айтқан тіл тазалығын сақтау 
үшін, алдымен қазақылығымыздан адасып 
қалмауымыз қажет. Әйтпесе, «Авгейдің ат 
қорасы» сол қалпында қала бермек, ойланатын 
жайлар осы ғой.

Нұрмахан ЕЛТАЙ,
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі.

Сан ұлтқа сая болған қазақ жері нағыз достық 
мекені. Бүгінде түрлі ұлт өкілдері  бір шаңырақ 
астында, бір атаның баласындай тату-тәтті 
ғұмыр кешіп келеді. Осы орайда өткен жылы Ел 
Президентінің Жарлығымен Ассамблея жылы бо-
лып бекітіліп, береке мен 
бірлігімізді бекемдейтін 
шаралар кең көлемде 
аталып өтілді. Сонау 
қиын кезеңдерде елімізге 
келіп, пана тапқан ұлт 
өкілдерін қазақтар 
жатсынған жоқ, қайта  
көмек қолын созып,  ба-
уырына басқаны белгілі. 
Міне, осы уақытқа дейін 
олардың достығына сы-
зат түскен жоқ. Қайта 
бауырындай араласып-
құраласып, салт-дәстүрі 
де, мәдениеті де сақталып, жанданып келеді. 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы 
қарсаңында еліміздің түкпір-түкпірінде  жоғары 
деңгейде түрлі іс-шаралар өткізілді. Біздің өңірімізде 
де мұндай шаралар жалғасын тауып жатты. Сондай-
ақ, облыстағы 11 этномәдени орталық та  қоғамдық 

жиындардың барлығына атсалысып, белсенділік 
танытты. Біздің білім ошағында да мазмұны мен 
маңыздылығы зор кездесулер, жиындар, «дөңгелек 
үстелдер» ұйымдастырылып, жастарға үлгі ретінде 
жүзі басқа болса да, жүрегі бір, тілі басқа болса да, 

тілегі бір ел достығы 
кеңінен насихаттал-
ды. Түрлі сайыстар 
мен додалар өткізіліп, 
жүзден жүйріктер ма-
рапатталды. 

Бірлігі мығым ел-
дің асар асуы да әлі 
алда. Татулықты ту 
етіп, ғұмыр ке шіп 
келе жатқан түрлі 
ұлт өкілдері қа зақ 
хал қының мейір бан-
дылығы мен адам-
гершілігін жо ға ры ба-

ғалайды. Сон дық тан да еліміздегі ұлтаралық татулық 
қашан да нығая бермек. 

Бақыт АХМЕТОВА,
Ж.Маханбетов атындағы №43 орта мектептің 

тарих пәнінің мұғалімі.

«Бизнестің жол картасы-2020» Бизнесті қолдау мен 
дамытудың Бірыңғай бағдарламасының төртінші бағыты 
«Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес қолдау шаралары» 
аясында «Бизнес-мектеп» компонентінің оқытушы жобаларын 
жүзеге асыру бойынша қызметтерді көрсету үшін Қызылорда 
облысының кәсіпкерлер палатасы бизнес-тренерлерді іріктеуге 
конкурс жариялайды. 

Облыс деңгейіндегі тренерлерге қойылатын жалпы талап-
тар:

1. Жоғары  білім;
2. Тренингтер өткізудің кем дегенде 2 жыл жалпы еңбек өтілі 

бар жұмыс тәжірибесі;
3. Мемлекеттік және орыс тілін меңгеру;
4. Кәсіпкерлік қызметті жүргізу тәжірибесінің болуы құп та-

лады;

5. Кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары мен 
оқытушылық тәжірибесінің болуы құпталады.

Өтініштер 2016 жылғы 10 ақпанда сағат 18.00-ге дейін 
қабылданады. 

Өтінішке қосымша тігіледі:
1) жеке куәлік көшірмесі;
2) жұмыс өтілін растайтын құжат көшірмесі;
3) куәландыратын құжаттары қоса тігілген арнайы үлгідегі 

Үміткер сауалнамасы  (диплом,  аттестат,  куәлік, қызмет 
көрсетілгендігі туралы акт және т.б. көшірмелері).

Іріктеуге қатысуға өтініш үлгісі мен шарттарын Қызылорда 
облысының кәсіпкерлер палатасы кеңсесінен мына мекен-жайда: 
Әйтеке би көшесі 28 немесе cvpalatakorda2016@bk.ru    электрондық 
поштасы арқылы алуға болады.

Тел.: 8/7242/400874.

ДОСТЫҚ МЕКЕНІНЕ АЙНАЛҒАН

Бектасов Қазыбек Сүйіндікұлының аты-
на Қызылорда облысы, Шиелі ауданындағы 
№11 кәсіптік лицейді 30.06.2011 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ТКБ №0100431 дип-
ломы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Пірназаров Асылхан Оспанұлының атына 

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Шіркейлі 
ауылындағы №129 Ә.Жәмішов атындағы орта 
мектептің 9 сыныбын 1992 жылы бітіргені 
жөнінде берілген АО 000237 куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Бәйімбетов Нұржанның (қазіргі Қайратұлы 
Нұржан) атына Қызылорда облысы, Шиелі 
ауданындағы №47 М.В.Ломоносов атындағы 
орта мектепті 1990 жылы бітіргені жөнінде 
берілген ОА №201735 аттестаты жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Жәрімбетова Гүлайым Мұратбайқызының 

атына Қызылорда облысы, Шиелі ауданындағы 
№219 Ы.Алтынсарин атындағы қазақ орта 
мектебінің 9 сыныбын 2007 жылы бітіргені 
жөнінде берілген №0237252 куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.
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«АВГЕЙДІҢ АТ ҚОРАСЫ» 
ҚАЙТСЕ ТАЗАРАДЫ?..

ХАБАРЛАНДЫРУ ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Сейсенбі күні облыс орталығында оқыс 
оқиға орын алды. Шамамен сағат 16.30-да 
Жібек жолы көшесі бойында болған жол-
көлік оқиғасының салдарынан 2019 әскери 
бөлім жанындағы газ құбыры зақымдалды. 

Нақтырақ айтсақ, 160 мм диаметрлі 
жоғары қысымдағы газ құбырының краны-
на зақым келіп, көгілдір отын сыртқа шыға 
бас тайды. Келеңсіздікті қалпына келтіру 
үшін 5 ГРП, 2 ШРП, 1 АБМК, яғни, барлығы 
4 282 абонент газдан ажыратылды. Олардың 
13-і көпқабатты тұрғын үй және 3 773 жеке 
тұрғын үй секторы абоненті.

Апатты жоюға «ҚазТрансГаз Аймақ» 
акционерлік қоғамының Қызылорда 
өндірістік филиалынан 15 адам мен 4 техни-
ка, Төтенше жағдайлар департаментінің жедел тобынан 4 адам мен 2 техника жұмылдырылды. Ал сағат 
23.30-да шамасында газ құбыры жөнделіп, қалпына келтіру жұмыстары толығымен аяқталды.

Д.ОМАРОВ.

ОҚИҒА

КӨЛІК КӨГІЛДІР 
ОТЫНСЫЗ ҚАЛДЫРДЫ

Гүл – жаратылыстың 
әсем сәні. Әр гүл 
әр елде түсі мен 
түріне қарай 
әртүрлі мағына 
береді. Мы-
салы: шығыс 
х а л ы қ т а р ы 
мен гректер 
алқызыл раушан 
гүлін махаббаттың 
белгісі деп санаса, 
испандықтар махаббаттың 
символын қызыл қалампыр 
гүлі деп есептейді. Біздің 
қазақ халқы қызыл раушан мен 
қызғалдақты сыйға беріп, ақ түсті 
адалдықтың, кіршіксіз тазалықтың 
белгісі деп біледі. Шет елге сапар 
шегетін болсақ ескере жүрейік, 
мексикалықтар қызыл түсті 
гүлді өлімнің белгісі деп сана-
са, неміс халықтары ақ пен сары 
түстен құралған буманы азалы 
күннің белгісі ретінде қабылдайды 
екен. Ал, Африка елдерінің 
бірқатарында, мәселен, Кенияда 
жағдай мүлде басқа, мұнда гүл тек 
қайғылы қазаға көңіл айту үшін 
берілетін көрінеді. 

Гүл – әдемілік өлшемінің 
шыңы. Жаны сұлулыққа құмар қыз-
келіншектерге тарту ететін ең ба-
сты сый. Бұл сыйлықтың да өзіндік 
алар орны бар. Көбінесе гүлдер ме-
реке кезінде көп сұранысқа ие бо-
лады. Атап айтар болсақ, 8 наурыз 
– Халықаралық әйелдер күні мен 
1 қыркүйек – Білім күнінде сатып 
алушылар саны артады. 

“Гүлші бір гүл өсіргенше жүз 
тікеннің уын жұтады” деген сөз 
бар. Өйткені, гүлдер өте нәзік бо-
лып келеді. Оларды сабағынан 
жұлған соң ерекше күтімді қажет 

етеді. Жалпы гүлдің көп 
сақталуы үшін мына 

кеңестерді біле 
жүрген артық ет-
пес. Ең көп сыйға 
берілетін рау-
шан гүлін ұзақ 
сақтағыңыз кел-
се, алдымен артық 

бұтақтарын кесіп 
тастау керек. Одан 

кейін гүл шоғын түбінен 
1-2 см-ге кесіп, балғамен ұру 

қажет. Сонда гүлдің бойына су 
мен минералдар жақсы сіңеді. 

Әрі гүлдің түбіне 10 шақты сіріңке 
шырпысын байлап қоюға да бола-
ды. Осы күтімді жасаған жағдайда 
гүліңіз 5-7 күн қуаныш сыйлай-
ды. Ал қалампыр гүліне суық су 
құюдан аулақ болғаныңыз жөн. Бұл 
гүлді тек бөлме температурасында 
ғана күтуге болады. Қалампырдың 
ұзақ сақталуына аспирин дәрісінің 
ерітіндісі көмектесе алады. Ол 10-
14 күн өмір сүреді. Сондай-ақ, гер-
бер гүлі де сұранысқа ие. Ол суды 
көп қажет етпейді. Өйткені суда 
аталған гүлдің сабағы тез шіріп 
кетеді. Сол себепті суға салмас-
тан бұрын сабағын сыртынан ұсақ 
тұзбен ысқылап алған дұрыс. Сон-
да ол 15 күнге дейін сақталатын бо-
лады. Сонымен қатар қызғалдақ 
пен жауқазын салынған құтыдағы 
суға мұз салған тиімді. Бұл гүлдер 
суықты өте жақсы көреді. Гүл 
де аялы алақан мен жылулықты, 
сүйіспеншілікті қажет етеді. 

Жақын жандарыңыздың жүре-
гін махаббатқа толтырып, гүл сый-
лауды ұмытпаңыздар!

Гүлнәр ДҮЙСЕБАЕВА,
ҚМУ-дың студенті.

ГҮЛ –  ҒАЖАЙЫП ДҮНИЕ


