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КәсіпКерліК өрісі 

Қызылордадағы есту-сөйлеу қабілетінен толық 
айырылған мүгедектерді оқыту-өндірістік кәсіпорнының  
іргетасы 2008 жылы қаланған. Орынкүл Оразбаева 15 
мүмкіндігі шектеулі жанды жұмыспен қамтып отырған 
кәсіпкер. Бұл бизнесті отбасымен бірлесіп қолға алған.

–  Менің 4 балам бар, ішіндегі ерекше қабілеттісі Ай-
болат бала күнінде ауыр дертке шалдығып, соның  сал-
дарынан сөйлеу мен есту қабілетінен мүлдем айырылды. 
Алайда, алдына мақсат қоя біліп, еңбекқорлығымен талай 
белестерді бағындырып жүрген ұлымның бастамасымен 
біз өз отбасылық кәсібіміздің негізін қаладық. Бүгінде тігін 
цехымыздағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың қатарында 
Айболат өзінің жұбайы Әсел екеуі де еңбектенеді. Келінім 
де есту-сөйлеу қабілетінен айырылған. Екеуі қажырлы 
еңбегінің арқасында 4 баласын керек-жарағымен қамтып, 

қатарынан қалмай өмір сүруі үшін аянбай жұмыс 
жасап жүрген жайы бар.  Барлық тігіншілердің 

шеберлігі бірінен-бірі асып тұр,  – дейді 
О.Оразбаева.

Оразбаевтардың отбасылық кәсібін да-
мытуына «Бизнестің жол картасы- 2020» 
мемлекеттік бағдарламасының көмегі зор 
болды. Осыдан 4 жыл бұрын өндірістік 
цехты дамыту мақсатында компания 

мемлекеттік бағдарлама аясында 14 пайыз 
үстемемен 5,4 млн теңге несие рәсімдеген бо-

латын. Оның 7 пайыз үстемесі мемлекет 
есебінен өтелді.

– Біздің ұжымда жұмыс істейтіндер түгелімен есту 
мен сөйлеу мүмкіндігінен айырылғандар. Оларды арнайы 
оқытып, тұрақты жұмыс бердік. Мүмкіндігі шектеулі аза-
маттарды еңбекке баули отырып, оларға қажетті әрі жай-
лы еңбек шарттарын, мәдени-өндірістік жағдай жасадық. 

Қазір негізінен балабақша мен ауруханаларға төсек 
жабдықтарын тігіп, жеткізіп отырмыз. Жазға қарай 
оқушылардың мектеп формасы мен ұлттық үлгідегі бала-
лар киімдерін тігуді бастау жоспарда бар. Осы мақсатта 
өңдеу өнеркәсібінде жұмыс жасайтын шағын және 
орта кәсіпкерлік субъектілерін қолдауға бағытталған 
бағдарлама аясында 6 пайыз  үстемемен жеңілдетілген 

несие рәсімдеп, тігін 
цехының құрал-жаб-
дық тарын қайта жаң-
ғырттық. Өндіріс қуаты 
тапсырысымыз ды кө-
бей туге мүмкіндік 
береді. Бар лық өнім-
дерімізге сәй кестік сер-
тификат берілген, – 
дейді О.Оразбаева.

Кәсіппен айна-
лысу  дың өзіндік қиын -
дығы жетерлік. Се-
бебі мойныңда тек өз 
қызметкерлердің ғана 
емес, олардың от ба-
сыларының жауап-
кершілігі бар. Кәсіп-
орын өнімдерінің 
са пасы жоғары бол-
ғандықтан цехқа тап-
сырыс үздіксіз түсіп 
тұрады. Бұл цехтың  
даму қарқынын одан 
сайын үдетіп отыр. 

М.МЕРЕЙ.

Мемлекет басшысы Қазақстан 
халқына арнаған биылғы Жолдау-
ында «Бұдан былай Қазақстан аза-

маттары өз бизнесін жүргізу үшін ауылда да, қалада да 16 
миллион теңгеге дейін шағын несие ала алады. Шағын не-
сие беру аясын кеңейтіп, кәсіпкерлерге кепілдік жасау және 
қызмет көрсету тетіктерін белсенді пайдалану керек. Бұл 
шараларды бизнес жүргізу және қаржылық сауаттылыққа 
үйрету ісін ұйымдастырумен қатар атқару керек. Жаппай 
кәсіпкерлікті қолдау тетіктерін одан әрі жетілдіру керек. 
Қазақстанның әр өңірі жаппай кәсіпкерлікті, соның ішінде 
отбасылық кәсіпкерлікті дамыту бағытында кешенді шара-
лар ұсынуға тиіс» деген болатын. 

Бұл жаңалықты жұртшылық қуанышпен қабылдады.  
Кәсіп ашып, берекеті мол тіршілік істеймін деп талпынған 
азаматтар аталған несиені қалай алуға болатынын сұрап, ха-
барласуда. 

Біз облыстық кәсіпкерлер палатасының кеңесшісі 
Мәдина Қасымжанға аймақ тұрғындарынан түскен сауал-
дарды қойған едік.

– 16 миллион несие алу үшін азаматтарға қандай талап-
тар қойылады?

– Негізі нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес кәсіпкерге 8000 айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде несие беру көзделген. Ол 
шамамен 18 миллион теңгені құрайды. Несиені алудың 
келесідей бірнеше шарттары бар.

Бағдарлама бойынша несиелендіруге жұмыссыздар, өзін-
өзі жұмыспен қамтығандар, шағын кәсіпкерлік субъектілері 
мен ауылшаруашылық кооперативтерінің мүшелері қатыса 
алады. Бағдарлама аясында несиелендіруге қатысу үшін 
үміткер жұмыспен қамту орталығына өтініш білдіреді, ал 
орталық өз кезегінде үміткердің қатысушы мәртебесіне 
сәйкестігін тексеріп болған соң, микроқаржыландыру 
ұйымдарына жолдама береді. Несиелендіруге қатысушының 
кәсіпкерлік негіздерін оқыту курстарын өткендігі туралы 
сертификаты болуы тиіс. «Бизнес-Кеңесші» деп аталатын 2 
күндік қысқа мерзімді оқу курсын палата ұйымдастыруда.

Қазір осы бағдарлама аясында 1 айлық  «Бастау Бизнес» 
оқу курстары да басталып жатыр. Бұл курстар пилоттық ре-
жимде Арал, Қазалы, Қармақшы, Жаңақорған, Шиелі аудан-
дарында ғана жүзеге асырылатын болады.  Оқу курстарынан 
өту туралы сертификат мерзімі алынған күннен бастап екі 
жылдан аспауы тиіс.

Әрекет етуші бизнесі бар үміткерлер бағдарлама бойын-
ша несиелендіруге жаңа жұмыс орындарын ашатын болса 
ғана қатыса алады.  

– Несие үшін кепілге зат қойыла ма?
– Бастауыш кәсіпкерлер несиелендіру шарты бойынша 

алатын сомасының 15 пайыз көлемінде кепіл мүлік қоюы 
тиіс. Қалған соманы мемлекет кепілдендіреді, ал әрекет 
етуші кәсіпкерлердің кем дегенде 50 пайыз өз қатысуы, яғни 
кепіл мүлкі болуы тиіс.

– Қандай жобаларды қаржыландыруға басымдық 
берілмек?

– Несие бизнес ашу үшін негізгі құралдар  алу мен ай-
налым капиталын толықтыру, әрекет етуші кәсібін кеңейту, 
ауылшаруашылық кооперативтерін құру мен дамыту 
мақсаттарына тағайындалады. Басым бағыттар ретінде 
агроөнеркәсіп кешені, өндіруші сала, өңдеуші өнеркәсіп са-
ласы көзделіп отыр.

– Әңгімеңізге рахмет. 

Сұхбатты жүргізген
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА. 

16 МИЛЛИОН теңгеНі қаЛай аЛуға БОЛаДЫ?

Айта кетейік, ескерткіштің 
қайта жаңғырту жұмыстарына 
өңір қазынасынан 142 млн 470 
мың теңге бөлінген болатын. 
Оған «Техоснастка-Ремсервис» 
ЖШС 6-наурыздан бастап 
құрылыс жұмыстарын жүргізуде. 
Серіктестік қызметкерлерінің 
қарқынды жұмыс жасап жатқанын 
құрылыс алаңындағы ілкімді 
істерден айқын аңғаруға бола-
ды. Бүгінде мемориалды мрамор-
мен қаптап, гранит тастар төсеу 
жұмыстары аяқталуға жақын. 
«Техоснастка-Ремсервис» ЖШС-
ның құрылыс жұмыстарын жоба-
лаушысы Райбек Нұрмаханның 
айтуынша, серіктестік ескерткіш 
ауласындағы жұмыстарды алдағы 
5 күннің ішінде  аяқтайды. Мұнан 

кейін шағын аллеяның көркейту- 
көгалдандыру жұмыстарын қолға 
алуды көздеп отыр.    

Наурыз мерекесі қарсаңында 
мұндағы құрылыс жұмыстарымен 
танысқан облыс әкімі Қ.Көшербаев 
атқарылып жатқан істерге оң 
бағасын беріп, нысанды сапа-
лы әрі уақытында аяқтауды 
тапсырған болатын. Барлық 
жауапкершілікті өз мойнына алған 
«Техоснастка-Ремсервис» ЖШС  

бүгінде құрылыс жұмыстарының 
біршамасын тәмамдады. Алдағы 
уақытта нысанды 31 мамырға 
дейін толықтай жаңартып, ел 
игілігіне беруді көздеп отыр. 

– Құрылыс материалдарының 
көбісі жергілікті тауарлар. Тек гра-
нит тас пен мрамор қаптамалар 
ғана Оңтүстік Қазақстан облысы-
нан жеткізілуде. Бүгінде мұнда 
50-ге жуық жұмысшы еңбек 
етуде. Құрышқолды құры лыс-
шыларымыздың арқасында ны-
санның қайта жаңғырту жұмыс-
тарын ойдағыдай аяқтаймыз деп 
ойлаймын. Нәтиже де жаман емес. 
Бұйыртса, 4-5 күнде ескерткіш 
ауласындағы жұмыстарды толық-
тай аяқтап, көркейту-көгал-
дандыру жұмыстарына кірісеміз, 

– деді Райбек Нұрмахан.
Жобаға сай алдағы уақытта 

ескерткіш толықтай жаңғыртылып, 
ауласына арнайы аллея салына-
ды. Бойында 20 дана жарық шам 
орнатылған жол асфальтталып, 
аула маңындағы 1400 шаршы 
метрге газон төселеді. Сонымен 
қатар, 4,5 мың шаршы метр жер 
көркейтіп-көгалдандырылады.

Кенжетай қАЙРАқбАЕВ.  

ЕСКЕРТКІШ ҚАЙТА 
ЖАҢҒЫРТЫЛУДА

Сонау зобалаң жылдары репрессияға ұшыра ған қуғынсүргін 
құрбандарына арналған ес керт кіш қаламыздағы «Арай» шағын 
ауданында орналасқан. 1997 жылы белгілі журналист қаламгер, 
«боздақтар» кітабының құрастырушысы Мырқы Исаевтың 
бас тамасымен бой көтерген мемориал бүгінде отаршылдық тәр
тіп тің құрбандарын еске алуға арналған қасиетті орынға айнал-
ды. Осыдан 20 жыл бұрын сәулетші М.Сапарғалиев қалаған бұл 
ескерткіш бүгінде әбден тозығы жетті. Аталған нысанға биыл 
облыстық бюджеттен бөлінген қаражатқа, қайта жаңғырту 
жұмыстары жүргізілуде.

ОРАЗБАЕВТАРДЫҢ
ОТБАСЫЛЫҚ КӘСІБІ

– Бұл идея мені сонау тоқсаныншы жыл-
дардың соңынан бері мазалап жүретін еді, осы 
шаруамен айналысқым келгенімен, кешеге 
дейін тәуекел ете алмадым. Өйткені, әуелгіде 
құс өсіруді қолға алғандардың көп ұзамай 
бан крот болып жататынын да көріп жүрмін. 
Сөйлесе қалсаң, әрқайсысы әртүрлі себептерді 
айтады. Бұл, әрине, көңілге күмән ұялатады, 
қо мақты ақшаны далаға шашып жіберудің 
салдары қаншалықты ауыр болатындығы бол-
са да түсінікті. Алайда, әр нәрсенің басталуы 
мен аяқталуы бар демекші, өткен жылдың 
көктемінен бері ойға алған осы ісіме шындап 
кірістім. Көрші Оңтүстік Қазақстан облысының 
Шілік ауылы маңындағы құс өсірумен 
шұғылданатын Гүлсара Сейтжанова апайдан 
кеңес алдым. Ол кісі Сарыағаштағы мал және 
құс шаруашылығымен шұғылданатын Шерәлі 
есімді ірі кәсіпкермен таныстырды. Осы аза-
мат арқылы Шымкент құс фабрикасымен 
байланыстық. Сонан соң Алматы қаласында 
өткізілген халықаралық құс өсірушілердің 
үш күндік семинар-кеңесіне қатысудың сәті 
түсті. Менің бір сүйсінгенім, бұрыннан құс 
өсіруді кәсіп еткен азаматтар бір-бірін қолдап, 
білгенін жасырмай үйретіп жүреді екен. Соның 
бірі Талдықорғандағы «Ломинн-Жетісу» ат ты 
фирма басшысы Константин Цой деген жі-
гіт. Бұл оқиғаларды тізбелеп айтып отырған 
себебім, ерінбей еңбек етпей, ізденбей ештеңе 
өнбейтіндігін сездіру және менен басқа да осы 
кәсіпке мойын бұрғандар болса, біле жүрсін 
деген ізгі ниет, – деп Насыр бір демалып то-
ластады. 

Сонан кейін не болды дейсіздер ғой, 
мақсатын айқындап, белгілі ұстанымға 
тоқталған кейіпкеріміз интернет желісі арқылы 
Қытайдың Чженчжау провинциясындағы 
«Мachinery Manufaktorina C.O.» компания-
сымен байланысады. Кейіннен аталған елге 
іссапармен барып, келісімге отырады.

– Жанымдағы Әлібек есімді орынбаса-
рым  құрылыс жұмысына аса жетік маман еді,  
екеуміз ақылдаса отырып, құс фермасының 
бар жабдығын сол жерден алуға келісім 
шартқа отырып, мәміле жасадық. Әуелі 
келісілген қаржының 30 пайызын аударып 
бердік те екі ай уақыт күттік. Не керек, өткен 
жылдың қыркүйек айында бар жабдығымыз 
контейнермен мұнда келді. Оның кедендік 
рәсімдеуі едәуір қиыншылық туғызды. Бір 
нұсқауға екінші нұсқауы сай емес, бірнеше 
күн әуре болуға тура келгендігі өкінішті. Алай-
да, осы өтпелі қиыншылықтардың барлығына 
төтеп беріп, жабдықтарды құруға Қытайдан 
2 маман-инженер алдырып, қараша айының 
соңында ғана ферманы дайындадық...

Иә, сонымен өткен жылдың 11 
желтоқсанында 11 мың бас балапан күтімі 
Насыр Мырзабековтің жаңадан ашылған 
құс фермасында бастау алды. Нақты кезеңде 
11 мың балапан жетіліп, келесі сатыға 
көшіріліп те үлгеріпті. Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың жуырдағы оңтүстік аудандарға 
сапары кезіндегі кәсіпкерлік саласын өрістету 
тұрғысындағы бағдарламасына сай арнайы осы 
нысанды көрді. Жалпы, кәсіпкердің түрлі бан-
ктерден несие алудағы тынымсыз еңбегі бары-

сында жалпы шығын 165 млн теңгені құрады. 
Құс фабрикасы өз өнімін бере бастағанымен, 
әлі де қосымша шығындардың қосылары тағы 
бар. Дегенде, мамандардың есептеулеріне 
қарағанда осы шығындарды жабу уақыты 5 
жыл мерзімге жобаланатын көрінеді. 

– Сәуір айының соңына қарай алғашқы 
жұмытқалар алына  бастайды. Әзірге күніге 
рацион бойынша жем-суын, емдік шараларын 
тәртіпке сай жүргізіп келеміз, – деді білікті 
маманның бірі Рақымжан. Біздің өз тарапымыз-

дан қосарымыз өндіріс орны жылына 3,5 млн 
дана жұмыртқа және 65 тонна құс етін өндіруі 
тиіс. Мұнда 5 адам жаңа жұмыс орнымен 
қамтылған. Және де ретіне қарай балапандар 
өсіріліп, талапкерлерге сатылады. Міне, осы 
жұмыстардың бәрін ретке келтіру мақсатында 
кәсіпкер Насыр Мырзабеков тынымсыз еңбек 
үстінде. Облыс басшысы жоғарыдағы сапары 
кезінде бірқатар жыл мемлекеттік қызметте 
болып, аудан әкімінің орынбасары, кент әкімі 
лауазымдарын атқарған жаңашыл жанның 
кәсіппен айналысқанын қуатталып, іргелі іске 
сәттілік тілеп, қолдау көрсетті. 

Иә, Мемлекет басшысы ел азаматтарының 
кәсіпкерлікпен шұғылданып, оның кең қанат 
жаюына бағыт беріп, мол мүмкіндік жасап 
келеді. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз уақыт тала-
бын жүзеге асырушы батыл азамат екендігін 
ісімен дәлелдеген жан. Шиелі ауданының 
әкімдігі де осы секілді талай шаруаның 
оңтайлы жүзеге асырылуына тұрақты қолдау 
көрсетіп келеді.

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы.

ҚҰС ӨСІРГЕН ҚҰТТЫ МЕКЕН

КӨңіЛ айту ЖеДеЛХатЫН ЖОЛДаДЫ
Мемлекет басшысы Мысыр Араб Республикасының 

Президенті Әбдел Фаттах АсСисиге Танта және Алексан-
дрия қалаларында болған террорлық актілерге байланыс
ты көңіл айту жеделхатын жолдады.
Қазақстан Президенті Танта және Александрия қалаларындағы 

православ шіркеулеріндегі террорлық акт салдарынан көптеген 
адамның қаза болғаны және зардап шеккені туралы хабарды зор 
күйзеліспен қабылдады.

«Қазақстан халқының және жеке өзімнің атымнан Сізге, 
сондай-ақ қаза болғандардың отбасылары мен жақындарына 
көңіл айтып, орны толмас қайғыға ортақтастығымды білдіремін. 
Қазақстан Мысырмен бірге елдеріміздің бейбіт өмірі мен 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қазіргі заман қауіп-қатерлеріне 
қарсы күресте күш-жігер жұмылдыруға дайын», – делінген жедел-
хатта.

Шиелі ауданындағы белгілі кәсіпкер Насыр Мырзабековтің құс фермасын қолға 
алып, өз жұмысын бастады деген хабардың тарағанына да біраз болған. «Жақсыны 
көрмек үшін» деген оймен кенттің бір шетіндегі кәсіпкердің жұмыс алаңына табан 
тіредік. Мұнда Насырдың бұрыннан жұмыс істеп тұрған темірбетон жабдықтарын 
жасайтын цехы мен ағаш өңдеу шеберханасы және көкөніс өсіретін жылыжайы 
орналасқандығынан хабардар едік.
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көктем тынысы

аймақ

Жыл сайын Сыр маржанын жинаудан көш ба-
сында жүретін жалағаштық диқандар көктемгі егіс 
жұмысына да етек-жеңдерін жинап, кірісіп кетті. 
Бүгінде аудан шаруашылықтары көктемгі ақ егіс 
жұмыстарын аяқтап қалды.  

Саралап айтар болсақ, Аққұм ауылындағы 
«Аққұм-Жер» ЖШС 320 гектар жаңа жоңышқа, 100 
гектар жаздық бидай, Бұқарбай батыр ауылындағы 
«Байтабын» ЖШС 100 га жаңа жоңышқа, 50 га 
жаздық бидай, сонымен қатар «Мақпалкөл» ЖШС, 
«Ер-Әлі» ШҚ, «Таң» ШҚ, «Егінші» ЖШС меже-
ленген дақылдарын толық егіп бітірді. Енді күріш 
егу жұмыстарына дайындық жүргізіліп жатыр.

Биылғы жылдың егісі үшін 6562 тонна аммоний 
сульфаты, 4185 тонна карбамид, 3030 тонна аммо-
фос минералдық тыңайтқыштарына, 248,5 кг «Гул-
ливер», 2945 литр «Солито», 12897 литр «Рейн-
боу», 335 литр «Номини» гербицидтеріне сұраныс 
беріліп, 5683 тонна аммоний сульфаты, 2998 тонна 
карбамид, 1608 тонна аммофос алынды. 

Ал арзандатылған дизель отынына байланыс-
ты қазіргі уақытта аудан бойынша 2845 тонна 
жанар-жағармай бөлінді. Сондай-ақ, «Нефтьтранс-
Қызылорда» ЖШС бойынша 11 шаруа қожалыққа 
910 тонна, «РК-Мұнай» ЖШС бойынша 115 ша-

руа қожалыққа 1935 тонна май алын-
ды. Шаруашылықтарға босату бағасы 
жеңілдікпен 123 теңге болып тұр. 

Қармақшы ауданы бойынша биыл 
егілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының  
жалпы  көлемі 23910 гектар, оның ішінде 
Сыр салысы 14205 гектарды құрайды. 

Бүгінде 1981 гектар жоңышқа, 1120 гек-
тар мақсары, 202 гектар бидай егіліп, 4369 
гектар ескі жоңышқа тырмаланып, су алуға 
дайын. Апта соңына дейін ерте көктемде 
егілетін дақылдар толық орналастырылып болады 
деп күтілуде.

Үстіміздегі жылдың егісіне қажетті 4100 тон-
на күріш тұқымының 52 пайызы себу дәрежесіне 
жеткізіліп, сәуір айының соңына толық аяқталатын 
болады.

Егіске қажетті минералдық тыңайтқыштардың 
көлемі 9,5  мың тоннаны құраса, оның 75,3 пайы-
зы алынды. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы 
құрылымдарының гербицидтерге қажеттілігі 12,7 
мың литрді құрап, оның 4,5 мың литрі жеткізілген. 
Ал, қажетті 2160 тонна  дизель отынын жеткізуші 
оператор – «Нефтьтранс Қызылорда» серіктестігі 
шаруашылықтармен тығыз жұмыс істеп жатыр. 

Аудан бойынша көктемгі дала жұмыстарына 
қатысатын 151 трактор, 85 соқа, 40 тұқымсепкіш, 
62 автомашина және 139 трактор тіркемесі толық  
жөндеуден өтіп, көктемгі егіс жұмыстарына 
қатысуда.

Қазіргі таңда су жүйелерінің дайындығы 69 
пайызды құрайды, «Қармақшысушар» өндірістік 
учаскесінің мамандары 15 сәуірде су берілетінін, 
су жүйелері толық дайындықта екенін мәлімдеді. 

«Көктемнің бір күні – жылға азық» дегендей, 
егісті бастаған қос ауданның диқандары ертеңгі 
күні ел несібесін молайтатынына сенімді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

7 сәуір –  Дүниежүзілік денсаулық күніне орай облыстық ден сау
лық сақтау басқармасы мен облыстық салауатты өмір салтын қалып
тастыру орталығының ұйымдастыруымен Қызылорда қала сындағы 
«Сұлтан» сауда орталығын жанында «Денсаулық» акциясы өтті. 
Акцияда «Денсаулық қалашығы» ұйымдастырылып, онда бірқатар емха-

налар тұрғындардың қан қысымын өлшеп, қан құрамындағы қант мөлшерін 
анықтауға, бой, салмақтарын өлшеуге мүмкіндік жасады.  Оған қоса, флю-
орография машинасы, тіс емхана машинасы, электрокардиография брига-
дасы, қан орталығы мен зертхана бригадасы, жедел жәрдем қызметі жұмыс 
жасап, жиылғандардың өкпесін, жүрегін тексеріп, қажет болған жағдайда 
емханаға баруға кеңес берді. Азаматтар өз еріктерімен қан тапсырды. Сондай-
ақ, радиоторап арқылы тұрғындарға келер жылы елімізде енгізілетін міндетті 
әлеуметтік-медициналық сақтандыру жүйесі туралы ақпарат таратылып, 
тұрғындарды емханаларға барып, тіркеліп, өзінің қай санатқа жататынын 
анықтауға шақырды. 

– Бүгінгі шараның мақсаты тұрғындарды скринингтік тексерулерден өтуге 
шақыру, аурудың алдын алу және 2018 жылдан бастап елімізде қолданылатын 
міндетті әлеуметтік-медициналық сақтандыру жүйесі туралы тұрғындарға 
түсіндіріп, емханаларға тіркеліп, өз жарна төлеу санатын анықтауға шақыру 
болып табылады. Жалпы, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасы-
мен ағымдағы жылдың 5 сәуірі мен 31 маусымы аралығында «Емханаға тіркел 
де – әлеуметтік-медициналық сақтандыру жүйесіндегі өз мәртебеңді анықта!» 
ұранымен қызылордалықтарды емханаға тіркеудің науқаны басталды. Осыған 
орай бүгінгі шара барысында әрбір тұрғынға өзі таңдаған және тұрғылықты 
мекеніне мүмкіндігінше жақын орналасқан емханаға барып, тіркелуі керектігі 
түсіндіріліп жатыр. Өйткені, үстіміздегі жылдың 1 шілдесінен бастап әрбір 
азамат сақтандыру қорына жарна төлеуге міндетті. Егер жарна төленбеген 
жағдайда мемлекет тегін медициналық көмектің кепілді түріне ғана кепілдік 
береді. Яғни, жарна төлемеген азамат тек мына көмектерді ғана ала алады: 
Біріншіден, жедел жәрдем және санитарлық авиация, әлеуметтік маңызы бар 

аурулар кезінде, яғни, онкологиялық аурулар, туберкулез, қант диабеті және 
басқалары, үшіншіден, профилактикалық егулер және 2020 жылға дейін 
амбулаториялық-емханалық көмек пен амбулаториялық дәрімен қамтамасыз 
ету. Ал, жоспарлы стационарлық медициналық көмек, мейіргерлік күтім, 
паллиативтік көмек түрлері ақылы негізде болады. Сондықтан, әрбір 
тұрғын осы кезден бастап өзінің қай санатқа жататынын және ол үшін жар-
на қалай төленетінін анықтауы маңызды, – дейді облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының бастапқы медициналық-санитариялық көмек көрсету 
бөлімінің бас маманы Әсел Қыдырәлиева.

Күннің желді әрі салқын болғанына қарамастан, «Денсаулық қалашығына» 
келушілер қарасы көп болды. Тұрғындар бірінен кейін бірі кезекке тұрып, қан 
тапсырып, қан қысымын өлшетіп жатты. 

Біз тілдескен Меңсұлу Ахметованың Қармақшыдан келген беті екен. Авто-
бустан түскен бойда кезекке тұрыпты.

– Қармақшы ауданы, Жаңа жол ауылының тұрғынымын. Автобустан 
түссем, осындай шара өтіп жатыр екен. Мен де кезекке тұрып, қан қысымымды 
өлшетіп, қант мөлшерін анықтау үшін қан тапсырдым. Тіпті рентгенге де түсіп 
үлгердім. Арнайы баруға уақыт бола бермейді, оның үстіне құнттамаймыз да 
ғой, мына шара өте дұрыс екен, – дейді ол.

56 жастағы Тұрғанкүл Жүсіпова қала тұрғыны. Қолында түрлі аурулардың 
алдын алу жөніндегі ақпараттық брошюралар бар екен. 

– Мына жерге барлық емханалар келіпті, флюро машинасы да, ЭКГ да бар 
екен. Қан қысымымды өлшетіп алдым, қант мөлшерін де тексертіп, қалыпты 
екенін білдім. Қыздар түрлі аурулардан сақтану жолдары туралы қағаздар та-
ратып жүр екен, маған да берді. Мынау бір игі шара екен. Ауырмасақ, емханаға 
бармаймыз ғой, осындай шаралар жиі өткізілгені дұрыс негізі, – деп Тұрғанкүл 
Жүсіпова ұйымдастырушыларға ризашылығын білдіріп жатты.

Жалпы, бұл күні барлық медициналық ұйымдарда ашық есік күндері жари-
яланып, тұрғындарға медициналық қызметтер көрсетілді.

Айнұр БАТТАЛОВА.

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев соңғы уақытта 
Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерін экс-
порттау әлеуетінің зор екенін айта отырып, әсіресе ет 
өнімдерін сыртқы рынокқа шығару мүмкіндіктерін 
айрықша атап өткен болатын. Осы орайда бізде 
қалыптасқан жағдайдың жай-күйі қандай? 

ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің 
мәліметіне сүйенсек, Қазақстан 117 елге 960-тан 
астам тауар түрін экспорттайды екен. Соның ішінде 
ет және ет өнімдерінің экспорты жыл сайын ұлғайып 
келеді. Дегенмен, ірі қара етінің экспортын ұлғайту 
мал аурулары таралуынан кешеуілдеп қалған 
сияқты. Тіпті, Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
ветеринарлық бақылау мен қадағалау комитетінің 
мәліметіне сүйенсек, сиыр етінің саудасы 15-20 
пайызға кеміген. 

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметі 
бойынша, 2015 жылы ет экспорты 16 мың тоннаны, 
соның ішінде, сиыр етінің экспорты 6,5 мың тонна-
ны құраған еді. Егер ет экспортының өсу қарқынын 
2000 жылдағы көрсеткішпен салыстырсақ, оның 
көлемі 54 есеге ұлғайғанын байқауға болады. Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің соңғы мәліметтері 
бойынша 2017 жылы ет экспортының көлемі арта 
түспек. 2018 жылы Қазақстан ЕАЭО елдеріне – 30 
мың тонна, Қытайға – 40 мың тонна ірі қара етін 
сатуды жоспарлап отыр. Сондай-ақ, астық сынды 
сұранысы жоғары тауарлар ЕАЭО елдеріне – 479 
мың тонна, ТМД мемлекеттеріне – 2,5 млн тонна, 
Қытайға – 1миллион тонна, Ауғанстанға – 86 мың 
тонна, Иранға – 900 мың тонна және өзге де елдерге  

370 мың тонна экспортталады деген жоспар бар. Осы 
бағытта республиканың барлық өңірлерінде тиісті 
жұмыстар жүргізілуде. Мәселен, былтыр елімізде 
2013 жылы Қытайға ет тасымалдауға қойылған шек-
теу алынды. Еліміздің 9 облысында аусыл ауруына 
қарсы егу жұмыстары жүргізілмейтін болды.

Қазір Қытай мен Қазақстан маңызды келісімге 
қол жеткізді. Қазақстанның 9 облысында аусыл ау-
руына егу жұмыстары жүргізілмейді. Бұл – Ақмола, 
Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, 
Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан об-
лыстары. Бұлар қолайлы аумақ ретінде танылды. 
Осы облыстардан ет және ет өнімдерін шығаруға 
қойылған шектеу алынып тасталды. 

Биыл Оңтүстік Қазақстан облысының шаруа-
лары ет эспортын екі есеге ұлғайтпақ. Қазір осы 
бағытта Иран, Ирак пен Сауд Арабиясы және 
Қытаймен келіссөздер жүріп жатыр. Өткен жылы 
оңтүстік халқы 195 миллион 300 мың тоннадан 
астам ауылшаруашылық өнімі мен азық-түлігін 
экспорттаған. Соның ішінде 6 мың 700 бас ұсақ мал, 
400 бас мүйізді ірі қара мен 200-ге тарта жылқы бар. 
Мәселен, Қазығұрт ауданындағы бір ғана қожалық 
Біріккен Араб Әмірлігіне 2 мың бас қой жіберген. 
Ақпарат құралдарының деректеріне қарағанда, 
оңтүстікқазақстандықтар енді Ирак, Сауд Араби-
ясы, Қытай, Өзбекстан елдеріне ет жөнелтуді жос-
парлап отыр. Ол ірі қара мал мен қойдың еті.

Мамандардың, кәсіпкерлердің пікірінше, 
Қазақстанда ет экспорттауды жолға қою үшін 
бірқатар түйінді тарқатып алу керек сияқты. Осы-

дан біршама уақыт бұрын «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының Батыс Қазақстандағы 
ет өндірушілермен өткізген «дөңгелек үстелде» 
белгілі болғандай, облыста қазіргі таңда 1 млн 200 
мың қой, 500 мыңдай ірі қара бар. Мамандардың ай-
туынша, бұл сан өсе береді. Сонымен қатар сауда 

тек Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе облыстары және 
Ресей Федерациясымен ғана жасалады. Неліктен? 
Себебі ет өндіру жұмысы ескіше жүргізіледі. Ет 
өңделмей сатылады, мал тірілей саудаға салынады. 
Өңделген еттің сақталу мерзімі бойынша басымдық 
бар, бағасы да өндірушілерге табыс әкелмек. 
Мамандардың айтуынша, ет өндірушілерге мал-
ды облыстан тыс жерге сатқан ыңғайлы. Бұл баға 
жағынан тиімді. Екінші мәселе, мал өсірушілер 
мен ет өңдеушілерді бір кластерге біріктіру қажет. 
Себебі жергілікті мал өсірушілер етті нарықтағы 
бағамен сатады, бұл өңдеуші кластерге қымбатқа 
түседі. Қазақстандағы ет консервілеумен айналы-
сатын ең ірі «Кублей» ЖШС директоры Талғат Бе-

рекешов ет саудасының қыр-сырымен бөлісті. «Біз 
етті жергілікті мал өсірушілерден ала алмаймыз. 
Бағасы қымбат. Біздің тауар бірден бәсекеге жара-
май қалады. Табыстан 22 пайыз салық төлейміз, бұл 
салық бізді Қазақстанның нарығынан ығыстырып 
жатыр, амалсыздан импорттық етті сатып алуға 
мәжбүрміз. Салыққа қарсылығымыз жоқ. Бірақ 

салықты өңдеушілер ғана төлейді? Мал 
өсірушілер салық төлемек түгілі, суб-

сидия алады. Біздің жағдайымыз тең 
емес», – деп атап көрсетті. 

Ірі өңдеуші «Агропродукт 
ЛТД» ЖШС директоры Темірғали 

Ескендіровтың айтуынша, тағы бір үлкен түйткіл 
бар. «Ет индустриясын жоспарлау нашар, бизнесте 
бірігу жоқ. Ірі сауда орталықтарының қозғалысы 
ғана байқалады. Ресейде, статистикаға сенсек, ірі 
сауда орталықтарында еттің сатылуы 75-80 пайыз 
құрайды. «Магнит», «Х5 Retail», «Ашан», «Лента» 
сияқты жаһандық ойыншылар Ресейдегі азық-түлік 
саудасын жүзеге асырып отырғандар болып табыла-
ды. Олар 2-3 жылдан соң Қазақстанның нарығына 
да келуі ықтимал. Олар 1-2 дүкен емес, бірден 
жүздеген дүкен ашып алуы мүмкін.

Бұл шындығында ойланатын-ақ мәселе. Ал 
Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше 
болып енуіне байланысты әлемде бәсеке күшейеді. 

Мұны бір деп қойыңыз. Мал өсірушілер мен 
өңдеушілерді бір кластерге біріктіру керек деген 
мәселенің жаны бар. Өндірушілер үшін субсидия 
беру қажет пе? Әлде барлығын қазіргідей коопера-
тивке біріктірген дұрыс па? Бұл, біздіңше, ойлана-
тын мәселе. Егер  мемлекет малға туғаннан бастап 
субсидия төлейтін болса, біз еңбек ету дағдысынан 
мүлдем айырылып қалмаймыз ба?

Мысалы, бізге жеткен деректер бойынша 
асылтұқымды мал шаруашылығын дамытуды суб-
сидиялау бағыты бойынша қолданыстағы қағидада 
әрбір тұқым түрлендіруге қатысқан 1 бас мүйізді 
ірі қара аналығына 18 мың теңге субсидия төленсе, 
биыл ол екі траншпен төленеді.

Бұдан өзге, мал шаруашылығы өнімінің 
өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау 
бағыты бойынша қолданыстағы ережеге сәйкес, 
әрбір өткізілген сиыр етінің килограмына 3000 бас-
ты мал бордақылау алаңдары үшін 300 теңгеден, 
1500 басты бордақылау алаңдары үшін 170 теңге, 
400 бастан жоғары мал бордақылау алаңдары үшін 
100 теңгеден субсидия төленсе, жаңа ереже бой-
ынша субсидия сойылған бұқашықтардың басына 
төленетін болып отыр.

3000 бастан жоғары мал бордақылау 
алаңдарының өткізген 1 бас бұқашыққа 45000 теңге, 
2500 бастан жоғарыға 40000 теңге, 2000 бастан 
жоғарыға 35000 теңге, 1500 бастан жоғарыға 30000 
теңге, 1000 бастан жоғарыға 25000 теңге, 100 бастан 
жоғары мал сойған тауар өндірушілерге және ауыл 
шаруашылығы кооперативтеріне 20000 теңгеден 
субсидия төленетін болады.

Бүгінгі мемлекеттік қолдаудың жай-күйі осын-
дай. Соңғы деректерге сүйенсек, тіпті малдың жем-
шөбі үшін де субсидия қаралатын секілді. Осы 
орайда заңды сұрақ туындайды: енді бұдан артық 
қандай қамқорлық керек? Таза бейнетпен бәсекеге 
төтеп беруіміз қажет пе әлде мемлекет қолдауына 
сүйеніп, алақан жаюды әдетке айналдырып отыра 
бермекшіміз бе? Бүгінгі уақыт талабы біріншісін 
қалайтын сыңайлы...

Ж.ӘЛМАХАН.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕТ ЭКСПОРТЫ
оның бүгінгі түйткілдері қандай?

Қазақстандық жастардың өкілі ретінде 
біздердің жан-жақты білім алып, өз мүм-
кіндігімізді жүзеге асыруға қолдау көрсеткені 
үшін еліміздің басшылығына риза-
шылығымызды білдіреміз. Бүгінде жастардың 
алдағы уақытта қоғамды жаңғырту, сондай-
ақ, мемлекеттік құрылымдарды жетілдіруден 
бас тап, ақпараттық технологиялар сала-
сында жаңа бағыттарды дамытуға дейінгі 
жұмыстарға өз үлестерін қосуға жол ашылып 
отыр. Бұл мәселелерде өзге мемлекеттердің та-
бысты тәжірибелерін назарда ұстаған ешқашан 
артықтық етпейді.

 Бүгінде өзім білім алып жүрген Фин-
ляндияны алатын болсақ, ондағы Суоми-
де цифрлы технология өте жақсы дамыған. 

Скандинавиялық мемлекет осы цифрлы тех-
нологияны ел экономикасын дамытудағы 
басымдықтардың бірі ретінде қарастырады. 
Өйткені, оларда цифрлы бизнес қазірдің өзінде 
жаңа сала болып қалыптасуда. Мысалы, соңғы 
жылдары Суомиде ойын индустриясы рыно-
гы белсенді дамып келеді. Рынок көшбасшысы 
ретінде танылған «Суперселл» компаниясы 
жастардың «кумиріне» айналып үлгерді. Бұл 
компания небәрі алты жылдың ішінде шағын 
ғана фирмадан әлемдік ойын индустриясы 
рыногындағы ірі ойыншының біріне айналды.

Цифрлы технология өзін-өзі тез ақтайтын 
және экономиканы қарқынды дамытудың 
сенімді құралы болып табылады. Сондықтан 
да Елбасы Жолдауында цифрлы технологияны 

дамытуға ерекше мән берілген. 
Міне, бұл Президентіміздің 
ел болашағына байланысты 
мәселелерді күні бұрын зерде-
леп, нақты шешім қабылдайтын 
көрегенді саясаткер екенін 
дәлелдеп тұр.

Қазақстан өндіріс салалары-
на жаңа технологияларды батыл 
енгізу арқылы әлемдік деңгейге 
көтерілетініне біздер – жастар 
сенімдіміз, оған өз үлесімізді 
қосуға әрқашан дайынбыз.

Анар БАЗАРХАНОВА,
Финляндиядағы Аалто 

университетінің докторанты.
«Егемен Қазақстан» газеті,

 27 наурыз, 2017 жыл.

Цифрлы технология – 
экономиканы дамытудың сенімді құралы

Елімізде 
қазақстандықтардың 

білім деңгейін көтеру және 
білікті мамандар дайын

дау мәселесіне ерекше мән 
беріліп келеді. Мемлекет 
басшысы Н.Ә.Назарбаев 

Қазақстан халқына Жол
дауында да еліміздің да

муы үшін өндіріске озық 
технологиялар мен ин

новациялар енгізу қажет 
екенін атап көрсетті.

ЖЕРГЕ ДӘН ТҮСТІ

“ДенСАУлыҚ” АКЦияСы

Кеше аймақта ҚР индустриалды-иннова-
циялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы аясында оқу семинары 
басталды.

Семинарға техникалық реттеу және метро-
логия мен менеджмент саласындағы мамандар 
қатысты. Дәріс барысында Халықаралық экспорт 
аудиторлар жергілікті мамандарға тегін кеңес 
берді. Сондай-ақ,  азық-түлік өндірісі мен агро-
химия саласының бөлімдерін жетілдіру мәселесі 
қаралды. 

Айта кетейік, «Даму кәсіпкерлікті дамыту» 
АҚ облыстық филиалында басталған оқу семи-
нары 13 сәуірге дейін жалғасады. Бүгіннің өзінде 
қатысушылар белсенділігінің жоғары екені айқын 
көрініп, 93 маман тегін кеңес алу мүмкіндігіне 

ие болды. Қатысушыларға оқу семинарының 
соңғы күні арнайы сертификаттар табысталады. 
Дәстүрлі шара үш жылдан бері өз жалғасын та-
уып келеді. 

Кәсіпкер тауарын экспорттау алдында оны 
дамытып, халықаралық стандарттардың тала-
бына сай өндіруді негізге алуы қажет. Ал өнім 
халықаралық стандарттар талабына сай келме-
се, техникалық кедергі туындайды. Оқу семина-
рында аталған мәселеге жол бермеу мақсатында 
дәріскерлер жергілікті мамандарға толыққанды 
мәлімет берді. 

ҚР Индустрия және жаңа технологиялар 
министрлігі Техникалық реттеу және метроло-
гия комитетінің облыс бойынша департаменті 
басшысы Ерқанат Кеулімжаевтың айтуынша, 

халықаралық стандарттар талабына сай өнім 
өндіруде бірқатар кемшіліктер бар. Алдағы 
уақытта осындай келеңсіздіктерге жол бермеуде 
оқу-семинарының маңызы зор.

– Бүгінгі оқу семинарында кез келген қаты-
сушы өзіне қажетті толыққанды мәліметті ақысыз 
алуға мүмкіндігі бар. Осыған дейінгі өткен шара-
ларда семинарға қатысуға жергілікті кәсіпкерлер 
белсенділігінің төмен екеніне көз жеткіздік. Биыл 
да өз дәрежесінде өтуде. Жалпы қатысушылар 
қарқыны да жаман емес. 13-сәуірге дейін әлі де 
қатысамын деушілерге кеңес беруге мамандары-
мыз әзір, – деді Ерқанат Кеулімжаев.      

Кенжетай
ҚАЙРАҚБАЕВ.

ТауаР экСпоРТТауДың Да Талабы баР

Елбасы Жолдауын тұрғындар арасында кеңі-
нен түсіндіру және ақпараттандыру мақса тында 
іс-шаралар жоспары мен медиа-жоспар әзір леніп, 
бе кітілді. Осы орайда 8 адамнан құралған рес-
публикалық ақпараттық топ елді мекендерде, ірі 
кәсіпорындарда – кездесулер, «Нұр Отан» пар тия-
сы филиалында қоғамдық қабылдау өткізді. Бұл 
ту ралы Өңірлік коммуникациялар қызметінде өт-
кен брифингте облыстық ішкі саясат басқармасы 
бас  шысының орынбасары Ербол Рүстемов хабар-
лады. 

– Облыстық ақпараттық-насихаттық топтың 
жұмысын кезең-кезеңімен ұйымдастыру жоспар-
ланған болатын. Бірінші легі 10-25 ақпанда Арал, 
Қармақшы, Сырдария, Шиелі, Жаңақорғанда 
өтсе, екінші легі 13-16 наурыз аралығында 
Қазалы, Жалағаш аудандарында жалғасын тапты. 
Жолдаудың негізгі ережелерін түсіндіру үшін об-
лыс әкімінің өкімімен 129 адамнан жасақталған 9 
облыстық ақпараттық-насихаттық топ құрылып, 
әрбір аудан, Қызылорда және Байқоңыр 
қалаларына бару кестесі бекітілді. Осындай топтар 
барлық аудан мен Қызылорда қаласында құрылып, 
барлығы 44 топқа 259 адам енгізілді, – деді ол.

Жолдауда діни қарым-қатынас саласындағы 
радикалды көзқарасқа байланысты кез келген 
әрекетке «мүлде төзбеушілікті» қалыптастыру ту-
ралы тапсырма бар. 

– Діни экстремизмді насихаттаудың ал-
дын алу, әсіресе интернет пен әлеуметтік желіде 
оның жолын кесу жұмысын белсенді жүргізіп, 
өскелең ұрпақты рухани-адамгершілік рухын-
да тәрбиелеу үшін қосымша қадамдар жасау ке-
рек. Бұл істе мемлекеттік емес сектордың және 
діни бірлестіктерді белсенді түрде тартудың 
маңызы жоғары. Яғни аталған мәселелер 2017-
2020 жылдарға арналған Діни экстремизм мен 
терроризмге қарсы әрекет жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламада қамтылуда. Және облыс әкімінің 
биылғы іс-қимыл жоспарына да енгізілді, – деді 
Е.Рүстемов.

Айта кету керек, облыстық ішкі саясат 
басқармасында «Діни экстремизм мен терроризм 
идеяларын насихаттайтын сайттарды анықтау 
және қарсы насихаттық жұмыстарды жүргізу» 
әлеуметтік жобасы жүзеге асырылуда. Осы 
жылдың I тоқсанында 500-ге жуық интернет-
ресурс пен әлеуметтік желілерді талдау жұмыстары 
жүргізілді. Нәтижесінде күмән келтірген 141 сайт 
Дін істері комитетіне жолданды. Комитет тарапы-
нан 5 сайтқа теріс қорытынды беріліп, сот сарап-
тамасын тағайындау және процессуалдық шешім 
қабылдау үшін тиісті органға жолданған. 

Ш.АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ.

ҚОСЫМША ҚАДАМ ЖАСАУ КЕРЕК



Әкем Қоңырбаев Жәни 1942 жылы қыр
күйек айында Қазалы аудандық әскери ко
миссиаратынан әскерге шақырылған бола
тын. Оған дейін Қазалы ауданы, Андреев 
атын дағы колхоздың мал шаруашылығында 
жұмыс атқарған көрінеді. Марқұм шешем 
Қоңырбаева Миіздің менің санама сіңіріп 
айтқаны бойынша әкем соғысқа аттанып бара 
жатқанда «егер ұл бала дүниеге келетін бол
са атын Қосжан қоярсың, екі жанымыз бірігіп 
аманесен қауышуымызға жақсы ырым бола
ды» деп аманат қалдырған екен. 

Әкем соғысқа аттанғаннан кейін екі айдан 
соң, 1942 жылдың қараша айында мен жарық 
дүние есігін ашыппын. Шешемнің сөзіне 
қарағанда әкемнен сол кеткеннен бірдебір 
рет хабарошар болмапты. 

1949 жылы Андреев атындағы жетіжыл
дық мектептің 1сыныбына оқуға  бардым. 
Елде ауыр жағдай. Қадам басқан жерде жоқ
шылық атауы еңсеңді көтертпейді. Бала 
болсақ та ерте есейдік. Сондықтан болар, 
жанжағымызда болып жатқан құбылыстарды 
түсінетін дәрежеге келген кезім еді. Колхоз 
белсенділерінің күн шығаршықпастан үйдің 
терезесін ұрып «әкеңнің аузын... Жәнидің 
қатыны тез шық үйден» деп айқайға басаты
нын жиі естимін. Жыламсыраған шешемді 
қамшымен арқасынан ұрып айдап кеткенін 
талай көрдім. Ызаланып жылағаннан басқа 
қолдан ештеңе келмейді. Бір күні ашу ба
сып сол белсендінің былапыт сөздерін 
өзіне қайтардым. Ол маған қарай ұмтылып 
қолын дағы қамшымен жон арқамнан тартып 
жіберді. «Жетім неме, енді аузыңды ашсаң, 
тіліңді кесіп аламын» деп айқайға басқаны 
әлі есімнен шыға қойған жоқ. Сәбимін ғой, 
әжемнен «жетім деген не?» деп сұраймын. Ол 
кісі сабырға салып, жетімнің не екенін жәй 
тілмен түсіндіріп береді. Сонан соң жұбатып, 
«сен жетім емессің, жетім деп әкешешесі 
жоқ баланы айтады. Әкең – әскерде, шешең – 
үйде. Әкең аманесен оралады әлі. Әлгі брига
дир оңбаған адам, көңіліңе ала берме», – деп 
жұбататын. 

Соғыс аяқталды. Бірақ әкемнен еш ха
бар жоқ. 1960 жылдың басында Тынық мұхит 
флотында әскери борышымды өтедім. Әскери 
қызметте жүргенде кемеде соғысқа қатысқан  
Бутевич деген мичманмен танысып, әкемді 

іздестірудің жолдары туралы кеңес алдым. 
Москва, Ленинград, Подольск қалаларындағы 
әскери мұрағаттарға арызды бірінен соң бірін 
жаздым. Бірақ барлық жерден «ондай адам 
туралы бізде ешқандай дерек жоқ» деген мөр 
басылған тілдей қағаз келеді де тұрады.

Кейін ортақ жүйе құлап, берекесіздік 
орын ала бастады. КСРО мемлекеті ыдыра
ғаннан кейін де жанжаққа іздеу  салуымды 
тоқтатпадым. Өкінішке қарай, сол баяғы 
дерек жоқ деген анықтамалар келеді де 
тұрады. Әкемді іздеудегі өз сәтсіздіктерімді 

дәрменсіздігім деп бағалап, 30 жыл жинаған 
арыздың көшірмелері мен келіп түскен анық
тамаларды ашу үстінде өртеп жібердім. 

Қазақстан Тәуелсіздік алғаннан соң бойы
ма қанат біткендей өзімді еркін сезіндім. 
Тәуелсіз еліміздің тұңғыш Қорғаныс министрі, 
Кеңес Одағының батыры, генерал Сағадат 
Нұрмағамбетовке арнайы хат жолдадым. Бұл 
1994 жылдың орта шені болатын. Несін жасы
райын, үмітім болғанымен қанағаттанатындай 
жауап күткенім жоқ. Бірақ қуанышым 
қойныма сыймайтын хабар алдым көп ұзамай. 
Хат тасушы қыз Қазақстан Республикасы Қор

ғаныс министрлігінен келген хатты табыс етті. 
Хатты ашпастан әйелім Несіпкүлге табыс
тадым. Ашуға жүрегім дауаламай біртүрлі 
толқыныс сезімде болған едім. Несіпкүл: 
«Әкел, кәне, сүйіншіңді!» дейді. Қорғаныс 
министрлігінен келген анықтаманы ұсынып. 
Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін КСРО мұра
ғаттарындағы жеке істерді тәуелсіздік алған 
бұрынғы одақтас республикаларға  таратып 
бергенін естіген болатынмын. Осыған орай, 
әкемнің жеке ісі Ленинград мұрағатына 
түсіпті. Анықтамада Қоңырбаев Жәнидің 1944 

жылдың 21 шілде күні Ленинград қаласын 
құрсаудан азат ету үшін болған ұрыста алған 
ауыр жарақатынан қайтыс болғанын, денесі 
Ленинград қаласындағы Пискарев әскери 
бейітінде жерленгені айтылыпты. Хабарды 
естігенде толқып кеттім. Әкемнің Отан үшін 
құрбан болғандығын, атына кір келтірмегенін 
білген соң Ленинградқа өтініш жаздым. Көп 
ұзамай Пискарев мемориалдық зиратының 
әкімшілігінен жауап хат келді. Онда әкемнің 
Ұлы Отан соғысы кезінде қаза болған сол
даттар мен офицерлерді тіркейтін №4 кітапқа 
480ші ретпен тіркелгенін, әкемнің аты

жөні, нөмірі 4167 ретпен ескерткіш тақтаға 
жазылғаны, ал денесі 4ші бауырластық зира
тына жерленгені хабарланыпты. 

Ол кезде Қызылорда қалалық прокуроры
ның орынбасары қызметін атқаратынмын. Сол 
бір өтпелі дәуірде ортақ жүйе құлап, жұмыс 
бастан асып жатқан кезең еді. Қаладағы за
уыттар мен фабрикалар тоқтап, мыңдаған 
жұмысшылар жалақы ала алмай, зейнеткер
лерге зейнетақы төленбей жатқан заман бо
латын. Осындай қиын уақытта халықтың 
наразылығы туындатпай, заңдылықты қорғау 
үшін аянбай жұмыс істедік. Қылмыстық 
әрекеттер де өршіп тұрған уақыт еді. Менің 
Ленинградқа барып келуіме сұранғаныма 
облыстық прокуратура басшылығы оң қабақ 
таныта қоймады. Ұлым Нұрланды атасының 
жерленген бейітін көріп келуі үшін жібердім. 
Балам Пискарев әскери зиратында мрамордан 
тұрғызылған қабырғаға жазылған атасының 
атыжөнін суретке түсіріп, елден алып барған 
бір уыс Бозкөлдің топырағын салып оралды. 
Ата алдындағы парызын өтеді. Осыны балам
нан естігенде бойымнан, санамнан зіл батпан 
жүк түскендей болды. 

Мен үшін 9 мамыр – ең қастерлі күн. 
Әкем нен қалған жалғыз тұяқ мен ел қатарлы 
жоғары оқу орнын бітіріп, прокуратура орган
дарында әртүрлі деңгейде отыз жылдан астам 
уақыт бойы басшылық қызметтерді атқардым. 
2005 жылы зейнеткерлікке шық тым. Өмірлік 
қосағым Қожаева Несіпкүл 4 баланы дүниеге 
әкеліп, барлығына қазақы тәрбие берді. Қазір 
олардың барлығы жо ғар ы оқу орындарын 
бітіріп, өз  алдына отау құрды. Құдай бер
ген немерелерімнің сүйкімді тірліктерінің 
куәсі болып отырмын. Ұлым Қайрат Жамбыл 
облыстық прокуратурасында бөлім бастығы, 
қызым Ақмаралдың облыстық статистика 
және арнайы есепке алу орталығында қызмет 
атқарғанына 20 жылдан асты. Кіші ұлым 
Нұрлан облыстық прокуратурада жауапты 
қызметте. Кенже қызым Динара Алматыдағы 
көлік академиясын бітірген соң, байланыс са
ласында қызмет атқарады. 

Барлығы жақсы. Құдайға шүкір, тағдыр
дың маған, менің ұрпақтарыма соншалықты 
оң көзімен қарағанына ризамын. Қазақ ырым
шыл халық қой. «Өлі разы болмай, тірі байы
майды» деген сөз бекерге айтылмаған сияқты. 
Отыз жыл бойы әкемді іздедім. Ақыры тап
тым. Алдағы мен үшін аса қастерлі Жеңіс күні 
біз отбасымызбен әке рухына құран бағыштап 
қанағат сезіміне бөленеміз. 

Қосжан ЖӘНИҰЛЫ,
ҚР Прокуратурасының 

құрметті  қызметкері.
Қызылорда қаласы.
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ПЕТЕРБОРДАН ТАБЫЛҒАН
Соғыс жаңғырығы
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ӘКЕ ЗИРАТЫ

Халық мәдениетінің ішіндегі негізгі салаларының 
бірі – қолөнердің Сыр өңірінде стильдік жүйесі мен 
дараланған шеберлік, зергерлік дәстүр ежелден қалып
тасқаны белгілі. Бүгінде облыстық музей қорында 
мыңға жуық зергерлік бұйымдар сақтаулы.  Олар біле
зік, сақина,  жүзік,  сырға, шолпы, алқа, өңіржиек, тұмар
ша, балдақ, белдік  және тағы басқалар.

Зергерлік бұйымдар атқаратын қызметіне, қолдану 
ерекшелігіне байланысты бірнеше  тақырыптық 
топтарға бөлінеді. Мысалы, зергерлік әшекей бұйым 
атауларын бір топ деп қарастыратын болсақ, бұларды 
бас және сырт киімге, құлаққа тағатын зергерлік әшекей 
атауларымен қатар, мойын мен қолға, шашқа тағатын 

зергерлік әшекей атаулары деп жіктеп қарастыруға болады. 
Этнографиялық деректерге үңілсек, 

бір ғана сырғаның атауы 70тен асады. 
Олардың бір тобы сыртқы көрінісіне, 
бір тобы материалына, т.б. белгілеріне 
қарай аталады. Мәселен, айсырға – ою
өрнекті, бірақ салпыншақсыз, жарты ай 
бейнелі күміс сырға. Мұндай сырғаны 
жұрт жоғары бағалаған. Айсырғаның 
көлемі, салмағы әртүрлі болады. Зергерлер күмісті қақтап не 
құйып, бетіне ою жүргізіп яки жұлдыз, ай суретін салып ай 
формасындағы әшекей жасаған. 

Білезіктер – қазақ әйелде
рінің ең көп тұтынатын 
бұйымы. Оның 30дан астам 
түрі бар. Білезік көбінесе 
күміс тен, кейде таза алтыннан 
да жасалады. Қазақ зергерлері  
жасап жүрген білезіктердің 
қосбілезік, бес білезік, жұмыр  

білезік, орама білезік, бұрама білезік, кавказ білезік, көзді 
білезік, өрме білезік, үзбелі білезік, топсалы білезік, қолқа 
(қуыс) білезік  деген түрлері бар.  Сыр өңірінде қақпақты, 
құйма, қарта, жұмыр білезік сияқты түрлері кеңінен тараған. 
Осылардың ішінде көркемдік шешімінің, құрылымының 
күрделігімен ерекшеленген қосбілезікті арнайы  атап өткен 
жөн. Бейнелік үлгісі тұтас екі білезік ретінде орындалған, 
білезіктің бетіне ақық тастар үйлесімді орнатылған.

Сақина, жүзіктерді сиқырлы күші бар заттар деп 
қарастыру Шығыста кеңінен таралған түсінік. Кез келген әйел 
ас тазалығы үшін күміс сақина не жүзік салып жүруге тиіс 
болды. Бұл ретте қазақтың: «Тамақ адал болуы үшін қолда 
жүзік болуы керек»  деген қағидасы бар. Сақинаның жаса
луы жүзікке қарағанда оңай. Өйткені, оның сыртына бізбен 
безеу, шапқымен шеку әдісімен орындалатын қарапайым 
оюөрнектерден басқа ештеңе жүргізілмейді. Ал, жүзік жа
сау анағұрлым күрделі және оның сан алуан түрлері болады. 
Жүзіктің үстіңгі бетіне әртүрлі асыл тастардан, түсті шыны
лардан немесе күмістің өзінен көз, балдақ, отау, құстұмсық  
орнатылады.  Бұл қосымша мүсіндер жүзік сақинаның үстіңгі 
жағына дәнекерленеді.            

Сыр бойында «құдағи жүзік» 
деп аталатын өте көлемді  және 
аса сәнді жүзік жасалады. Мұның 
бауырында екі саусаққа бірдей 
кигізетіндей қосарланған екі 
сақинасы болады. Ал жүзік беті 
көлемді келеді.  Сонымен бірге асыл тас, түсті шыныға қоса 
міндетті түрде алтындалып әсемделеді. Мұның құдағи жүзік 
аталу себебі бар. Құдағи жүзік  ұзатылған қыздың енесіне яғни 
құдағайларына бір жылдан соң тарту ету үшін арнайы жасаты
лады. Бұл барлық құдағайларға беріле бермейді, құдағи  жүзік 
жаңа түскен келініне аналық мейірімін, шуағын төге білген па
расатты құдағиға ғана сыйға тартылатын дәстүрлі сыйлық.   

Қазақстанның оңтүстігінде өзіндік пішімін сақтап қалған 
самайлық  әшекейлер – шекелік көп тараған. Қалыпқа құйылған 
күн бедерлі белгілері мен қиықша тәріздес пішіндері әсемдік 
сымдармен жалғанып келіп, шілтерлі қондырғы құрайды да, 
ұзын түзу өзекке бекітіледі.

Әсемдік бұйымдар ішінде мойынға таға тын 
әшекейлер де өзінше қызықты. Олар – эсте
тикалық қызметпен бірге тілкөзден қор ғау
шы қызметін қатар атқаратын тұмарша, бой
тұмарлар.  Тұмарда тылсым күш, қасиет бар деп 
саналған. Құран үзінділері, теңіз, өзен бақал
шақтары, үкі қауырсыны, тіпті қой мен түйе 
жүні тұмардың ішіне салынатын болған.

Халқымыздың ұзатылатын қыздарына ар
нал ған әшекей бұйымдарының жиынтығы өзінің 

айрықша салтанаттылығы және салиқалылы ғымен 
ерекшеленеді. Кеудеге тағатын әшекей лер дің бас
ты құрамдас бөлігі, омырау әшекейінің бір түрі – 
өңіржиек. Өңіржиек бала емізетін әйелдің міндетті 
әшекейі болғандықтан, ол әйел омырауын тіл
көзден сақтайды деп есептел ген. Өзара бірбіріне 
шашбау секілді етіп үзбелеп бе кі тіліп, үлкенді
кішілі өрнекті шытыралармен безендіріліп, сансыз 
салпыншақтармен күр  де лене түседі. Күміс шы
тыралар оюлармен,  бүршіктермен зерленіп, асыл 
тас тар қондырылады. 

Түймені көбінесе ішін қуыстап әртүрлі 
кескін бере күмістен жасайды, сыртына 
зер салады. Мұндай түймелерді торсылдақ 
деп атайды. Ал бұл түйме жалпақ көлемді 
бетіне геометриялық фигуралар мен өсім
дік тәріздес оюөрнектер түскен. Артында 
ілмешегі бар, оюы күнге ұқсатып салынған.

Салпыншақты сырғаны ақ түсті металдан жасаған. Сырға
ның негізгі бөлігі ақ түсті күміс сымнан иіліп төменгі жағына 
гүл жапырақтары тәріздес өрнектер иіліп салынады. Сырғаға 
әртүрлі салпыншақтар ілініп, ортасы жапырақшалармен 
безен діріліп, күмбез тәрізді қоңыраушалар салынады. Қор
да сақталған сырға салпыншақтарына шынжырлар  арқы лы 
маржан тастар және жапырақшалар ілінген. Үлкен қарала 
қоңыраушада 7 ілмешек пен  екі жағындағы кішкене екі 
қоңыраушада 4 ілмешектен, олардың арасына екіден сал
пыншақтар ілінген.

Орта жастағы әйелдер мен келіншектер камзол сыр
тынан кісе, кемер белбеу буынған. Музейдегі кемер бел
беу адам белін бір ғана орайтындай қысқа, екі басын
да темірден қапсырма орнатылған. Сырт жағынан өн бойы 
күміс әшекейлермен, өрнектеліп безендірілген. Әрбір бұйым 
бөлігі теріге қондырылған. Бетіндегі оюөрнектері «өсімдік» 
тәріздес болып келген.

Сырғалы алқа (шекелік) – қыздардың 
әшекей бұйымы. Қалыңдықтың ұзатыл
ғанда киетін бас киімі  –  сәукеленің екі 
жағына, яғни шекесіне тағылып, иек астын
да тоғысып, кеудеге түсіп тұратын әше
кей. Музей қорындағы шекелік жүрек 
тәрізді өрнектелген сердолик тасымен 
және шашақталған металл қоңыраушамен 
кеуде тұсында біріктірілген. Бұйымның 
негізін серіппеге бекітілген қызыл тастар 
жалғайтын 2 жарты шеңбер құрайды. Одан 

төмен 3 күмбез тәрізді шашақты салпыншақ түседі. Ортаңғы 
күмбез тәрізді салпыншақтың үшбұрышты формасында 1 сал
пыншақ, жоғары жақтағы салпыншақта 2 қызыл тас. Соңғы 
қоңырауда шашақ  орнатылған.

Тағы бір айта кететіні, зергерлік өнер туындылары – кісе, 
кемер белбеулер. Кісе жасы келген еркектерге арналып жаса
лады. Оны әдетте сырт киімінің сыртынан буынады. Мұндай 
кіселердің негізі қалың былғарыдан екі қабатталып жасала
ды да сыртына күмістен, алтыннан және асыл тастардан сан 
алуан  әшекейлер  орнатылады. Орта жастағы не жігіт ағасы 
болған  салсерілер кезінде қамзол сыртынан кемер бел беу
лер буынған. Кемер белбеу адам белін бір ғана орайтын
дай қысқа болады, екі басына темірден қапсырма орнатыла
ды, сырт жағының өн бойы күміс, асыл 
тас әшекейлермен безендіреледі. Мұндай 
белдіктерді әйелдер де пайдаланған. Ер
кектерге арналған кемер белбеудің негізі  
жібек, барқыт немесе шұғадан жасалады. 
Ұзатылған қыздарға арнап үзбелі күміс 
белбеу жасатады. Ол белбеудің бас
тарына, яғни капсырмасына өте көркем 
өрнектер жүргізумен бірге үш бірдей 
ақық тастар орнатады.

Ұлттық мәдениетіміздің тарихында зергерлік  әшекейлерін 
талдап қарастыру зергерлердің өз ісінің қас шебері екенін, 
әрбір еңбегінің жетістігі жоғары  дәрежеде болғанын көрсетеді. 

Әмірғали КӨШЕКБАЕВ,
облыстық тарихи-өлкетану музейінің 

ғалым- хатшысы.
Гүлсара ӨТЕБАЕВА, 

қор сақтаушысы.

Сарып (бруцеллез) –  малдан адамға жұға тын 
аса қауіпті жұқ палы ауру. Ол буындарды, жүйке 
жүйесін, жыныс органдарын зақым даумен си
патталады. Ауру мал дың арасында ең қауіптісі 
– ұсақ мал. Дерт қоздырғышы нәжіс, несеп, шу 
және т.б. арқылы қоршаған ортаға шығады. Са
рып қоздырғышы сырт қы ортада тұрақты болып 
келеді. Мәселен, сүт өнімдерінде 25 күнге дейін, 
малдың терісінде 34 айға дейін, топырақта 23 
айға дейін сақталады. 

Аурудың қоздырғыштары адам денесіне 
зақымдалған тері арқылы төлді қабылдау, ауру 
малды бағыпкүту немесе сою, мал етін жіліктеу 
немесе жүнін қырқу, терісін илеген кезінде енеді. 
Күнделікті тұрмыста ауру малдың қайнатылмаған 
сүті, сол сүттен жасалған қаймағы, майы мен 
ірімшігін пайдалану кезде, сондайақ, шала 
пісірілген етті жеген кезде жұғуы ықтимал. Со
нымен қатар, ауылдық жерде тезекті отын ретінде 
пайдаланғанда, сақтық шараларын сақтамай мал 
қораны тазалағанда  да сарып ауруының жұғу 
мүмкіндігі жоғары.

Сарыптың адамға жұққаны 14 аптадан кейін 
байқалады. Алдымен тез шаршау, тәбетінің 
төмендеуі, енжарлық секілді белгілер пайда бола
ды. Науқастың дене қызуы көтеріліп, бас ауыру, 
түнде тершеңдік, ұйқысы бұзылу, мойын, қолтық 
асты, шап бездері шошыну, буындары сырқырау 
белгілерімен жалғасады. Егер өздігінен емделсе, 
науқас сырқаттың созылмалы түріне шалдығуы 
ықтимал. Мұндай жағдайда оның белі ауырып, 
аяққолдарының буындары ісініп, қалыпты түрі 
өзгеруі мүмкін. Созылмалық жылдарға ұласып, 
адам жұмыс қабілетін жоғалтып, мүгедектікке 
ұшырайды. Ең қатерлі асқынулары – әйелдерді 
бедеулікке, ер адамдарды – белсіздікке әкеп 
соқтыруы мүмкін. Сарып ауруына балалар да, ере
сектер де бейім.

Сарыптан қалай сақтану керек? Барлық жеке
меншіктегі малды ветеринариялық есеп  ке тіркеп, 
сарып ауруына зертханалық тексеруден өткізу, 
малды қабылдау немесе сату кезінде малдың 
денсаулығы туралы ветеринарлық анықтамасының 
міндетті түрде болуы, мал қораларды, мал 
жайы латын аулаларды механикалық тазарту, 
профилактикалық дезинфекциялау жұмыс тарын 
жүргізу, мал күту, әсіресе төлдету кезеңінде адам
дар арнайы киім киюі тиіс: халат, резеңке қолғап, 
резеңке етік, алдына су өткізбейтін алжапқыш бай
лау, жұмыс кезінде – айыр, күректі пайдалану. 
Бұл ретте қолды сабынмен жиі жуу өте маңызды. 
Мал қораларында тамақтанбау, темекі шекпеу ке
рек. Мал ауырған жағдайда, түсік тастаса вете
ринар маманына хабарлап, себептерін анықтау, 
түсіктің терісін сыпыруға тыйым салу, түсікті 
ветеринариялық зертханаға жіберудің маңызы зор.

Сонымен бірге ауру мал анық талған жағдайда 
ветеринар маман дардың кеңесін алып, ауру малды 
басқа малдардан оңашалап оқшаулау, мал ұсталған 
 жерге зарарсыздандыру шараларын өт кізу қажет. 
Жаңа туған төлді үйге кіргізуге болмайды. Сүтті 
және басқа да сүт өнімдерін тек қайнатылған түрде 
пайдалану керек. Ауру қоздырғышы (бруцелла) 
100ºС температурада қайнағанда  5 минут ішінде 
жойылады. 

Етсүт және оның өнімдерін белгіленген сауда 
орындарында қауіпсіздік сапасын куәландыратын 
арнайы құжаттарын талап етіп, сатып алу қажет.

Сарып (бруцеллез) – емделуге жақсы көне 
тін дерт. Алайда, бұл кеселмен  ауырмау жолда
рын әрдайым есте ұстау қажет. Жоғарыда көрсе
тілген қарапайым ережелерді орындау арқылы Сіз 
өзіңізді тек сарыптан ғана емес, сондайақ, басқа 
да үй малынан жұғуы мүмкін қауіпті дерттерден 
сақтайсыз.

А.ӨТЕПБЕРГЕНОВА,
Қызылорда облысы тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 
департаментінің бас маманы.

САРЫП АУРУЫНАН 
САҚТАНАЙЫҚ

ҚОРДАҒЫ  
ҚОЛӨНЕР  БҰЙЫМДАРЫ

ЕсКЕРТу
«Сыр бойы» газетінің 25.03.2017 жылғы №4344  санында жарияланған 

«Облыс тұрғындарының назарына» деген хабарландырудың 5 жолын
дағы (Кіші Арал теңізіндегі Бутакова және Сарышығанақ қойнаулары, 
оларды суландыратын өзектерде көктемгі мұз кетуінен бастап) деген 
сөздер алынып тасталсын.

Облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясы, байланыс телефондары:23-19-66, 30-78-03.

АғЫП ТүсТі-Ау ЖҰЛдЫздАй
Қайран тағдырай... Менің жүрегіме жа

зыл мас жара салған сүйікті немерем Серік ұлы 
Дамирдің көз жұмғанына да бір жыл уақыт 
болыпты.

Дамирімнің арманы  көп болатын. Бәріне 
де жетпей кетті. Алланың ісі не шара?...

Екіақ мүшел, жасаған жылы мынау,
Қатты сендім қазақтың ырымынаау.
Жұлдыздай боп жарқ етіп ағып түстің,
Сонша неге асықтың құлынымау.

Жақсы сөз де жақсы ғой иланбаққа,
Деп ойлап ем, құлыным қиналмап па.
Пейіштің есігі ашық иманды боп,
Алла сені апарсын иранбаққа, 

дей отырып, баламыз Дамирдің 21 сәуір күні сағат 17.00де қонақасысы, 
22 сәуір күні сағат 12.00де құдай жолы Қармақшы ауданы, Тұрмағанбет 
ауылында болатынын хабарлай отырып, барлық ағайынтуыс, құда
жекжат, қызметтес достарын, жолдастарын, көршікөлемдерді қасиетті 
құранның ішінде болуға шақырамыз.

Еске алушылар: ата-анасы, бауырлары, Жұмабаевтар әулеті. 

«ҚТЖЖүк тасымалы» акционерлік қоғамының «ГП Қызылорда 
бөлімшесі» филиалы және «Қазақстандық салалық теміржол, авто
мобиль, әуе және су көлігі қызметкерлерінің» кәсіби одағы қоғамдық 
бірлестігі Қызылорда филиалы, ардагерлер кеңесі басшылықтары фили
ал ардагері

Жұлдызбай Махановтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының әкім

шілігі мен кәсіподақ комитеті осы акционерлік қоғамның Жобалау 
тобының топ жетекшісі Елубаев Әбдіразаққа әкесі 

Жұлдыздың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Біздің Сырдариямыз кезінде орыстың Волгасынан (түрікше Бұлға) немесе 
Қытайдың Янцызы, Хуанхэ өзендерінен ұзындығы не суының көлемі жөнінен 
еш кем емес еді. Тек өзен бойындағы Орта Азия халықтары мол суды тежеп, 
тоғандап халық қажетіне шектен тыс пайдаланып, деңгейін төмендетті. 

Жерұйық іздеген Асанқайғы бабамыз Сыр бойын “әр шеңгелінің түбі бір 
асым ет” деп бағалағаны бекер емес. Өйткені қамыс, миялармен қатар жантақ, 
жусан, жалбыз және т.б. шипалық қасиеті мол емдомдық шөптер өте көп. 
Қазақстан бойынша солардың 350 түрі болса, соның 270і Сыр бойында өседі 
екен. Оның үстіне Сырдың сары сазаны, тіл үйіретін қауынқарбызымен 
қатар, шаңды желінің өзінің қасиеттері туралы ауыз толтырып айтуға болады. 
Ықылым заманнан бері Сыр бойы диқандары егін егіп, бақша өсіріп, даңқы 
шыққан. Соларды жергілікті жағдайға бейімдеп жаңа сұрыптарын шығарған. 
Ұн әңгелек, күләбі, кәләсан, әміре, торлама, т.б. қауындардың сұрыптарын 
шығарған. 

Мен осы жасқа келгенше өмірден жинаған тәжірибемді, көргендерім мен 
естігендерімді жинақтап, Сыр диқандарының, бағбандарының керегіне жарар 
деген ойларымды ортаға салғым келеді.

Сыр бойының жері көбіне сортаң, қатты сазды, құмшауыт немесе боз 
жерлер болып келеді. Оның үстіне мамыр, шілде айларында шаңды аңызақ 
жел жиі тұрады. Өте сирек болса да нөсер жауын, бұршақ, құйын жел де бо
лып тұрады. Бұл – өзіміздің үйренген табиғатымыз. Алайда Тұран ойпаты 
болғасын да, ыстық жазда ашық күндер көп болады. Сондықтан болар біз 
тұратын “бойлықта” Сыр бойында өсетін дақылдар өспейді, өссе де шағын, 
аз өнім береді. 

«Жаман тұқымнан жақсы өнім алам деп ойлама» деген екен диқан бабала
рымыз. Шындығында, егіншінің ең бірінші қамы – жақсы тұқым әзірлеу. Атам
заманнан бері Сыр диқандарының атын шығарған – қауын, қарбыз, әңгелек 
іспетті дақылдар. Осы дақылдардың тұқымын алу үшін пәлекте жатқан кезінде 
оған белгі қойып, әбден пісіру керек. Ол түйнек бастапқы ұясына тартқан, 
яғни пәлектің түбіне өте жақын болу керек. Ал кейде пәлектегі ең бірінші 
түйнек болуы қажет. Қауын түбіндегі гүлдің орны дөңгелек ақтаңдақ болып 
тұрады. Ол неғұрлым үлкен болса, онан алынатын тұқым соғұрлым жақсы бо
лады. Диқандардың өмірлік тәжірибесі бойынша, мұндай әңгелек және әміре 
– олардың ұрғашысы болып табылады. Бұл тұқым келешекте жақсы өнім 
береді, көп түйнек салады екен. Қауын, қарбыз, әңгелек, әміре, т.б. әбден тәтті 
болып піскеннен кейін ғана тұқымын алып, жуып тазалап, әбден кептіріп, 
шүберек қалтаға салып, қандай дақыл екенін, қай уақытта алынғанын жазып, 
жылы жерде (үйде) сақтау керек. Жылы жерде сақтаудың мол өнім алуға көп 
себі болады.

“Көктемнің бір күні – жылға азық” деген емес пе?! Сондықтан: көктемде 
күн жылып, бақша өнімдерін егетін кез келгенде не істеу керек деген сұраққа 
тоқталайық. Әуелі егілетін тұқымды марганцовка салынған суда 12 сағат 
ұстау керек. Марганцовканы көп салуға болмайды, пышақ ұшымен, судың 
түсін өзгертсе болды. Бұл тек дизенфекцияға керек. 12 сағаттан кейін 
тұқымды қайтақайта жуып алғасын, қауынқарбыз тәтті болу үшін 100 гр 
суға 1 шай қасық қант ерткен немесе 1 шай қасық балға еріткен суға салып, әрі 
қарай 1 тәуліктей уақыт бөрттіру керек. Алдын ала суға салынып, сығылып 
төрт қабатталған дәкенің жартысына судан алынған тұқымды бірбірлерімен 
қабаттаспайтын етіп жаю керек. Сонан соң дәкенің екінші жартысымен үстінен 
жабу керек. Сосын тағы да екі бүктеп, целофан пакетке салып, жылы жерге 
немесе терезенің күн түсетін алдына қою керек. Күніне 12 рет ашып қарап, 
құрғап қалса, су бүркіп, ауа қақтырып қою керек. Бірер күннен соң, 510 мм 
аппақ мұрт шығады. Міне, дәл осы кезде мұрттаған тұқымды егу керек. Егер 
де тұқымдардың мұрттары өсіп, қайырылып өз қабығының жарығына немесе 
өзге дәннің жарығына кіріп кетсе, өте абайлап, зақым келтірмей суырып алу 
керек. Тамыры сынған не мұрттамаған тұқымды тастау қажет.

Осылай дайындалған тұқымды отырғызу үшін, қарық жиегіне кетпен
мен ұя жасаймыз. Ұя жасалатын жердің құрғақ топырағын ызасы көрінгенше 
сырып тастап, 3035 см тереңдікке дейін қопарып босатамыз. Сосын жердің 
бетінен 45 см тереңдікке тұқымның мұртын төмен қаратып көмеміз. 
Кетпеннің өз салмағымен жәй таптап, ұяның үстіне 1 см шіріген көң тастай
мыз. Ол ылғал сақтауға көмектеседі. Және де күн сәулесін тартады. Жауын
нан кейін күн қызса, топырақтың үсті қатып қалмайды.

Бір ұяға тұқымды ысырап қылып көп салудың керегі жоқ. Бір ұяға 
мұрттаған 34 тұқымды, ара қашықтықтарын 45 см етіп төртбұрыш етіп сал
са болады. Олар үштөрт құлақ болып өскен соң, жақсы өскен екеуін қалдыру 
керек. Сыр диқандары мұны бірлеу деп атайды. Өскіннің айналасын ақырын 
қолмен не кішкене тяпкамен қопсытып, түбін домбақтап – бірінші көрінген 
қосқұлаққа дейін топырақпен көму керек. Өскіндерді домбақтағанда олардың 
түбін айналдыра ұялап, жауыншашын суы ағып кетпейтіндей, түбірге қарай 
еңкіштеу ету керек. Ұяны айналдыра 2025 см шамасындай көлемде көң, са
бан, кебек, ағаш ұнтағы сияқты нәрселердің бірін шашып тастау қажет. Мұның 
пайдасы мынада: Сыр бойының көп жері сор не сортаң жерлер. Көктем ай
ларында біраз жауын жауған соң, жер беті шалшық су болады да, шашырап 
жас жапырақтарға тиеді. Жауынның суы қанша таза болғанымен де, жердегі 
тұзды сумен бірге жапыраққа ащы болып тиеді. Жер бетіне жаңа шыққан әлсіз 
өскіннің көп жағдайда жапырақтары бүрісіп, қурап, не түбінен қиылып өліп 
қалуы да мүмкін. Сондықтан бұл “қулықты” қауын, қарбыз, әңгелек, қияр, 
қызанақ, бұрыш, т.б. дақылдарға қолданса, пайдасы көп, – “сауап” болады, 
біреуі де қисаймайды. 

Ағыбай МАхАМБЕТОВ.
Қызылорда қаласы.

БАҚША ӨСІРУ – 
БАЛА БАҚҚАНДАЙ

хАБАРЛАНдЫРу
«Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық филиалы өз иелігіндегі 

ескі  қызметтік автокөліктерді аукцион арқылы сатуға шығаратынын ха
барлайды. Аукцион ағылшын әдісімен өткізіледі. Аукционға қатысушылар 
өз баға ұсыныстарын 14.04.2017 жылғы сағат 13:00ге дейін мына мекен
жайға жабылған конвертке салып жолдауы тиіс: Қызылорда қаласы, 
Ы.Жақаев көшесі н/з, «Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық фили
алы ғимараты, 3қабат, есеп бөлімі.

Толық ақпаратты 27-00-45 қызметтік нөміріне хабарласып алуға 
болады.
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және ауданның барлық басылымдарына хабарландыру 

орналастырғыңыз келсе: 
70-00-49, 70-00-52 телефон да ры арқылы байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru

Көктем мезгілінде қоршаған 
орта ны абаттандыру, санитарлық 
тазарту және көгалдандыру жұмыс
тарын жүргізу еліміз бойынша дәс
түрге айналған. «Қазгер мұнай» 
ком паниясы жылдағы дәстүрмен 
ком панияның бас ғимаратының 
аума ғына 500ге жуық көшет отыр 
ғызып, сенбілік шарасын өткіз
ді. Бұл игі шара компания қыз
меткерлері үшін үлкен мереке, 
қуаныш десек, артық айтқандық 
емес. Осы сенбіліктер арқылы қыз 
меткерлер қаланың ажарын ашуға, 
көркейтукөгал  дандыру жұмыс
тарына өз үлестерін қосып ке леді. 
Компания қызметкерлері «қаржы», 
«геология», «өндірістік», «әкім
шілік» секілді әр блокқа бөлініп, 
аумақтарды қоқыстан тазалау, тал
дарды әктеу сияқты жұмыстарды 
аса белсенділікпен атқарды.

– Халқымыз «Бір тал кессең, 
он тал ек!», «Атадан мал қалғанша, 
тал қалсын»  деп игі іске үндеген. 
Осы шараға баршамыздың жұмыла 
қатысуымыздың сыры – сауап
ты іс жасап, елдің игілігіне үлес 
қосу. Ардагер мұнайшыларымыз 
облыс экономикасының дамуына, 
мұнай саласының өсіпөркендеуіне 
елеулі үлес қосты. Міне, бүгін біз 
ардагерлерімізге арнап үлкен ал
лея ашып жатырмыз. Соның айғағы 
ретінде, бүгінгі сенбілікке зейнет
кер мұнайшыларымыз келіп, бізбен 
бірге атсалысуда. Бұл істеріміз 
кейінгі ұрпаққа үлгі болып қалады 
деп сенемін, – деді компания бас
шысы Медет Сапиұлы. 

Шара соңында жиылған қауым 
көтеріңкі көңіл күймен, қазақы 
дәстүрмен ақ дастархан басына жи
налды.

Алтын ОңтАлАпқызы,
«қазгермұнай» БК» ЖШС.

«Қазгер мұнайдағы»
ардагерлер аллеясы

Жанат Ахмади 1943 жылы 15 қарашада ҚХР, Қор
ғас ауданы, МазыАқсу өңірінде дүниеге келген. 
Қазақ стан Жазушылар одағының мүшесі. Ол 1961 
жылы Құлжа қаласындағы малдәрігерлік технику
мын бітірген. 19621972 жылдары Қапал ауданындағы 
ұжым шарларда мал дәрігері болды. 19721986 жыл
дары Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы 
«Келінтөбе» кеңшарында әртүрлі жұмыстар атқарды. 
19861996 жылдары Орталық мемлекеттік архивте кіші, 
аға ғылыми қызметкер. 

Жазушының «Дүрбелең» тарихи романы,  «Шырға
лаң»  романдилогиясы, «Жүрек қартайса, ажал аңду 
салады» этнографиялық көркем әңгімелер жинағы,   
«Зарзарауха»  хикаяттары, «Өмір өткелі» хикаятэссе,   
«Есенгелді би» романы оқырманға жақсы таныс. 

Тағдыр деген таңсық емес, маңдайыңа жазылғанды 
көресің. Олайбұлай дейтін талқылауға жатпайтын 
кезеңдерде тағдыр теперіші талай азаматтың бағын бай
лады, тіпті дүниеден баз кешіп кеткендері де кездесті. 
Басқа түскен баспақшыл, өмірдің өзі осылай еді.

Тарих беттерінен танылғандай, кешегі күндер 
естелігінде кеңестік саясаттың салқыны аз болма
ды. Сол салқынды сезінгеннің бірі – белгілі жазушы 
 Жанат Ахмади. Бүгінде ол Халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының иегері, Алматы облысы және Жамбыл 
ауданының Құрметті азаматы болса, кешегі тағдыры 
күйінішке толы болатын. Бар кінәсі – Қытайдан атаме
кенге ауып, көшіп келгені. Сондықтан «халық жауы» 
ретінде жазаланып, Жаңақорған ауданына жер ауда
рылып келді. Біз жазушымен телефон арқылы тілдесіп, 
болған оқиғаны толықтай білген едік. Ендігі әңгімені 
Жанат ағаның өз аузынан естісек деймін.

– Мен  1972 жылдың күзінде 15 жылға «Келінтөбе» 
деген ауылға жер аударылдым. Дәл 25 тамыз күні 
(мұғалімдердің тамыз конференциясы басталып жат
қанда) Жаңақорғанның қонақ үйіне барып түстім. 1970 
жылдан 1972ге дейінгі аралықта Талдықорған өңірінде 
жүріп жазған ең алғашқы шығармам «ЗарЗарауха» хи
каятын аяқтап, Алматыға Жазушылар одағына апа
рып тексертіп, машинкалық қолжазбамды енді кітап 
етіп шығару мақсатында едім. Бірақ екі жыл бойы өзге 
жұмыс істемей, әр жерде жасырынып жүргендігім үшін 
соңыма түсіп, ізімді аңдушы орындар болған екен. Ол 
кезде ҚытайКеңес арасы өртеніп тұрған уақыт еді. 
Қытайдан келгендерге сырттай күдікпен қарайтын. 
Кремльдің құпия саясатында кезінде шет елге ауған 
қазақтарды «халық жауы» ретінде санаған болса, 
енді қайтып келгендерді солардың сатқын ұрпағы, 
байлардың опасыз әулеттері деп сырттай шектейтін.

Мен болсам, белгілі үйім жоқ, жетім бала болып 
келгендіктен, әлгі шығармамды жазып жүргенде қай 
жерде жағдайым келеді, сол жерлерде Қытайдан өткен 
таныстарды сағалап, кезіп жүретінмін. Екі жыл бойы 
қалтада көк тиынсыз жүргенде Алматы, Талдықорған 
маңында бармаған ауылым қалмайтын. Ана аудан, мына 
аудан дегендер екі жылда неше қайта басып шиырлаған, 
таптамалы ізім болған. Сыртымнан аңдыған құпия 
орын менен күдіктенбей қайтсін?! Қытайдың жансы
зы ретінде ана жер, мына жерге сөз тасып, бірбіріне 
байланыстырып, Кеңес өкіметіне бір нұқсан келтіргелі 
жүрген сұмырай ма деген шығар?! Өзіме білдірмей 
ұзақ уақыт аңдыпты. Ақыры 1972 жылдың көктемінде 
қонып жатқан үйімнен ұстап әкетті. Облыс орталығы – 
Талдықорған түрмесінен бірақ шықтым. Екі жыл бойы 
қайда, кімдердің үйіне барып, қай жақтарда жүргенімді 
бірін қоймай қадағалап сұраған тергеу басталды. Осы 
орайда айта кетейін, сондағы тергеушім (КГБ орны) 
Арғынбаев Даниярды 2003 жылы «Бармысың, бауы
рым?» бағдарламасы арқылы іздестіріп тапқанмын. 
(21 жылдан соң қайта табыстық). Ол қазір Алматы 
қаласында тұрады. Зейнеткер.

Мен әлгі аталған белгілі орынның екі адамы тұт
қындап жатқанда, сөз таластырып, қарсыласып қал
ғаным бар еді. Сол сорыма қарай тергеушім алғашқы 
күндер өткенде өзім қамалып жатқан Талдықорған 
қаласының жындыханасына апарып жатқызды. Ол 
жерде тергеу басталды. Арада жарты ай өтсе де, олар 
менің не сау, не жынды екенімді ажырата алмай, Ал
матыдан үлкен психологдәрігер алдыртты. Олай бола
тыны қылышынан қан тамған Кеңес өкіметінің тәртіп 
түзіміне қарамай екі жыл жасырынып жүрген көзсіздігім 
бар. Оның үстіне өзімді тұтқындаған ең құпия ор
ган кісілеріне сөз қайтарғаным тұр. Кейін білсем, олар 
үлкен басшы офицерлер екен. Сонымен қойшы, мұрты 
жоқ, шоқша сақалы бар психолог доктор, орыс адамы 
сауал қоя бастаған. Жындыхананың жалпақ сары сани
таркаларынан тартып, дәрігер, фельдшерлерінен бірі 
қалмай жиылып, менің мәселемді шешкелі кең, ұзын 
бөлмеге жыпырлап толып алған. Шындығына келген
де, «санитаркалардың» жаны ауырып отырған жоқ, 
зоопаркхайуанаттар бақшасындағы әлдебір мақұлық
тың халжайын тамашалағалы отырғандай. Орысша 
білмеймін, мұсылман баласынан жалғыз татар фельд
шер – тілмашым. Бір кезде ол маған: – Тәрәзәнің тыш
қарысынан күзіңә бір нәрсәлер көрінә мә? – деп сұрады. 

Түсінбедім.
– Ол не? – деп өзінен сұрадым.
– Профессор «әйтіп ята, күзіңә: ит, мышық, маймул, 

қошқар, текәләргә ұқшаған жанлық хаюуанлар күрәсің 
мә?» – дегені бар емес пе?! Қаным басыма тепті. Ор
нымнан атып тұрып:

– Атаңа нәлет, соның бәрі сенің өзіңнің көзіңе 
көрінсін! – деп айқайлап жібердім. Татарым не дерін 
білмей, сасып қалды. Профессор одан менің не деп 
бақырғанымды сұрап біле бере, басын шалқайта 
қарқылдап кеп күле жөнелді. Былқылдақ денелі сары 
қатындар да ауыздарын баса тамашалай күліп, «Ой, ой, 
ой!» десіп жатты. Ең жақсысы, психолог мені ауруын 
егіп тексерген мал сияқтандырып «сау» деп шығарды
ау, әйтеуір. Тергеушім қайта апарып, жылы орныма 
қамады.

Енді білсем, өзі сол кездегі ең қазақы жер 
Қызылорданың Жалағаш ауданында туыпөскен жетім 
жігіт екен. Маған екіүш ай бойында бірауыз қатты 
сөйлеген жоқ. Сұрайтынын сұрап, жазып отырады 
да, үнтүнсіз шығып кетеді. 63 беттік машинкалық 
қолжазбамды алғашқы күніақ сыпырып алып 

қойған. Соны оқып көріп, маған іштей ықыласы ауып 
жүргенін, көп жыл өтіп, қайта ұшырасқанымызда айт
ты. «ЗарЗарауха» аталатын сол повесім Иманғали 
Тасмағанбетовтің қолдауымен арада 29 жыл өткенде 
2001 жылы «Тәуелсіздігіміздің 10 жылдығына» орай, 
«Өлке» деген баспадан жеке кітап болып шықты. Жақсы 
шығарма екені бірден ауызға ілініп, «Қазақ әдебиеті» 
газетінің екі бетінде журналист, жазушы Дәурен Қуат 
бастаған оншақты ақынжазушының кезектесе отырып, 
ойпікір жарыстырған мақтаулы талқысында іріктеліп 
аталды. Бастысы, жер аударылуымның тағы бір себебі, 
«шығарма Кеңес өкіметіне қарсы жазылған» деп таныл
са, енді егемендік алғаннан кейін «авторға да, хикаятқа 
да қара жағылып, қиянат болған» деп ақталып шықты.

Хош, сонымен «Келінтөбедемін»... Сорға сор мін
гесіп жатты. Олай болатыны Талдықорғанның құпия 
орны мені мына жаққа жібергенде: «пограничный зона
шекаралық аймақта жүруіне тыйым салынды. Кемінде 
мың шақырым аулақта жүруі үшін Қазақстанның 
Қарақалпақпен шектесетін шеті Келінтөбе совхозына 15 
жыл тұруына жер аудардық. Ол жақта тек Жаңақорған 
ауданы көлемінен ешқайда шықпауы керек. Бұдан көз 
жазып қалуға болмайтын адам. Мына жақта 2 жыл бойы 
ауылдан ауылға орын жөткеп, ұстатпай жүріп қолға 
түскендігін естеріңізге саламыз!» деп хат жолдаған. 
Тергеушім сол хаттың машинкаға басылған орысша 
бір нұсқасымен таныстырып, өз қолыма да берген. Ол 
қазірге дейін сақтаулы. 

Содан бұны ешкім білмейтін астыртын, үнсіз хабар 
болса да, конверттің ішінде бұлқынып ауданға жетпей 
тұрсын ба?! Жаңақорғанның жасырын орнымен мен 
тұрған Келінтөбедегі біреуге (мүмкін парторг, мүмкін 
ауылдық кеңес басшысы) сыбырмен жеткізеді емес пе? 
Бұндағылар қылышынан қан тамған, пәрменді Кеңес 
өкіметінің құпия орны сатылап жеткізген астыртын ха
барды бірдебір адамға айтпауға тиіс еді. Бірақ жарым 
жылдай уақыт өткенде сырттай сыбырласушылардың 
аузына іліндім... Әлгі кісілердің ішіне сыймаған болса 
керек, бірге жатқанда қойнындағы әйеліне сыбырлаған 
болу керекау. «Жеңешем білді дегенше, жер жүзі білді 
десеңші» дегендей, әйеліне құпиялап «Ей, сен ешкімге 
айтып, аузыңнан шығармайтын бірдеме айтайын...» де
ген болу керек. Сонымен бүкіл Келінтөбе дүр ете түсті: 
«... Ойбай, тегін емес екен, жер аударылып келіпті!», 
«құрсын, жақындамай, байқап жүрмесек болмас», «ой
бай, Қытайдың шпионы көрінеді», «ойбай, бәлен жерде 
ақшеңгелдің түбінде рация құрып, сөйлесіп отырғанын 
көріпті» десіп, лаулаған өртке айналдырып жіберген. 
Бұл аздай аудандық газетте істейтін бір тілші: «бұл 
неғып жүрген адам?» деген негізде мақала жазып, отқа 
май құйғандай қылған. Бүкіл ауданның мені білетіндері 
сыртымнан саусақ шошайтып, көрсетіп тұратынын 
сезіп қалатынмын. Анығында, бұл дегеніңіз, қолымен 
емес, аяғымен көрсету ғой. 

...Не десең, о де, дедімдағы жұмыстан қолым қалт 
етсе, «Дүрбелең» деген романымды жазып жүрдім. 
Өсекаяң бақайымнан келген жоқ. Өзім ақпын. Өмір 
үшін күресемін деп шырғалаңға түсіп жүрмін. Адам 
білмесе, жоғары жақта Алла бар. Ақырында менің 
көзімді ашқан да осы еңбегім болды. 15 жылды бітіріп, 
Алматыға келгеннен кейін романым классик жазу
шымыз Қабдеш Жұмәділовтің көмегімен Жазушылар 
одағының проза кеңесінің талқысына түсіп, бірауыздан 
жоғары баға алды.

Ауданда бос жүргенім жоқ, күнкөріс қамын ой
лап, тың тірлікті бастадым. Ташкенттен мәрмәр (мра
мор) тас әкеліп, осы өңірдегі қайтыс болған кісілердің 
бейітіне қоюға тас қашап жазатын «бизнес» өнерін 
шығарғанмын. Оның көлемі 25х60, қалыңдығы екі елі 
тақтайша тастан әр барғанымда екіден қолтықтап әкеліп, 
біреуін 150 рубльден өткізетінмін. Бұл – тұрақты баға. 
(Ол кезде ең мықты деген мұғалім айына 150 рубль ала
ды). Бірақ ақшаның төбесі көрінген соң, барғанқайтқан 
ізімді аңдитын қызыл жағалы «достарым да» баршылық 
еді.

Әлі бойдақпын ғой. Шындап үйленем десем, 
«ыржық қызға тыржық күйеу» демекші, бірдемесі бо
лар еді ғой... Жылдар өте келе ешбір бәлем жоқ екенін 
білген соң, Келінтөбеде де бейім байқатып «шар
шамай жүрсіз бе...?» дейтін, бейімі бар қыздар төбе 
көрсетіп қалған. Бірақ менің армандертім Алматы 
ғой. Жұмақ қала, көкейімдегі «Мысыр шәрі – иранбақ» 
Алматыға жетіп өлсем, арман жоқ. Ол дертім ішімде, 
ешкім білмейді. Ешкіммен сырласпай, жабық жүрем. 
Сүйенішім бір Құдай ғана. Қандай жерден шыққан 
адам екенімді ешкім білмейді. Ешкімге айтпаймын да. 
Томағатұйық біреумін.

Қазақта «тозақты көрмеген жұмаққа мұрын 
шүйіреді» деген ұлағат бар. Көрмегенім қалмаған мен 
сияқты адамға біреудің бірауыз жақсы сөзінің өзі арқа
сүйеу ғой. Сол зәрулік дәруі затымды танып, «Жанат
жан» деп тұратын ағалар таптым. Өзгелерге жалқы кез
бе біреумін ғой. 

Әкем Ахмади зәңгі (би) 8 ағайынды болғанда, 
соның барлық өренжарандары Қытайда қалған. Бұ 
жақта қадірім болмағанмен «... соны сыйлаған кісінің 
малайы болар едік» деп сағынып жүрген, бір туған аға, 
әпкеқарындастарым қалған. 26 жылдан аса уақыт со
лардан хабарошарсыз қалып, сарғайған сағыныштың 
ауру дерті ол бар. 

 «Бақ адасса, батпаққа қонады» дегендей, сол жыл
дарда небір ойсыз біреулер мен пақырды адамсынбай, 
берген сәлемімді шала алғанда құсалықтан  өле жаздап 
жүретін едім. Ол күндер де өте шықты, аяғым Алматыға 
да жетті. Мен Жаңақорғанға жер аударылғаныма риза
мын. Қазақы ортада жақсы адамдардың шарапаты көп 
тиді. Әйтеуір, он бес жыл уақыт бітіп, Алматыға ат
тандым. Менің еркіндігім осыдан кейін басталды. 
Шығармашылық шабытыма нәрқуат көбейді, – деді ол.

Жанат ағаның жан жарасы әлі ұмытылған жоқ. 
Ол «халық жауы» деп жазықсыз жазалағандарға 
ғана өкпелі. Ал, Жаңақорғанда өткен 15 жыл, аудан 
халқының мейірман пейілі естелік болып сақталды. 
Жер аударылған жазушының бізбен әңгімесі осындай 
ойларды ортаға салуға жетеледі.

қаныбек ӘБДУОВ. 

ЖАЗУШЫ

ЖАҢАҚОРҒАНҒА 
ЖЕР АУДАРЫЛҒАН

Жақында тимур Бекмамбетовтің про
дю сер лігі мен «Алғашқылар дәуірі» («Вре
мя первых») фильмі экранға шықты. 
Ғарыш тақырыбы «Байқоңырмен» тығыз 
байланысты болғандықтан, аталған фи
льм қазақстандықтарды да бейжай қал
дырмады. 
12 сәуір – ғарышкерлер күні. Бұл біздің 

елімізге де жат мереке емес. «Байқоңыр» ғарыш 
айлағы – екі елдің әріптестік және достық қарым
қатынасының стратегиялық  нысаны. Т.Бек
мамбетов «бұл тарихи шындықты мил лиондаған 
адамның білгенін қаладым. Фильмге 3,5 жыл 
уақытымды арнадым» деді өз сұхбатында. Әрине, 
кино – көркем туынды, оған әсірелеу, оқиғаның 
бояуын қалыңдату тән. Бірақ, кино бас кейіпкер, 
екі мәрте Кеңес Одағының Батыры Алексей 
Леоновқа ұнаған. Өйткені, фильм сюжеті шы
найы оқиғаларға негізделіп түсірілген.    

Сәуірдің 6нан бастап отандық кинотеатрлар
да да ғарыш туралы түсірілген 3D фор матындағы 
алғашқы ресейлік фильм көрсетіле бастады.  
Фильмдегі оқиға желісі адамның алғаш рет ашық 
ғарышқа шығу тарихы туралы өрбиді. Басты 
кейіпкер – 1965 жылдың 18 наурызында «Вос
ход2» кемесімен ашық ғарышқа шыққан Алек
сей Леонов. Картинада оның досы әрі әріптесі 
Павел Беляев екеуінің сапарға дайындықтары, 
ұшу уақытындағы қиындықтар мен сол кездегі 
КСРО мен АҚШ арасындағы қырғиқабақ соғыс, 
бәсекелестік ашық көрсетілген. 

Өткен сенбіде Андрей Малаховтың  «Сегодня 
вечером» хабарына қатысқан А.Леонов «Ұшы
рылым туралы тапсырма орындалды, бірақ 

оның қиыншылықтары туралы бұрын айтылма
ды. «Бәрі жақсы» деген рапорт берілді. Фильм
де бастан кешкен қиындықтарымыз әжептәуір 
жұмсартылып көрсетіліпті», деді. Ресми хроника 
ашық космостан жерге сәлем жолдаған Леоновты 
көрсетіп, корабльдің жерге аманесен оралғанын 
хабарлағанмен, ғарышкердің өзі тайганың қалың 
орманына қонғаннан эвакуациялауға дейінгі 
кешкен бейнетін егжейтегжейлі айтып берді.   

Фильмді жасаушылар жарты ғасыр бойына 
айтылмаған ақиқатты көрсету арқылы сол кездегі 
идеологияны, цензураны шебер суреттеген. 
АҚШтан қалып қоймау үшін түрлі техникалық 

ақауларды елеместен, бұйрықты орындау шыны
мен ерлік еді. Леонов пен Беляевтың ғарыштағы 
оттегінің кристалдана бастауынан, ғарыш кеме
сі нің автоматты қону функциясының істен шы
ғуынан, Леонов скафандрындағы ақаудан соңғы 
жағдайы көрсетілген. Оған шлюзға дейінгі 5 метр 
қашықтыққа жетудің азабын қосыңыз.   

Картина «Bazelevs» студиясында қазақ тіліне 
аударылды. Ресейде бұл фильм жарыққа шыққан 
алғашқы 3 күнде 156,5 млн рубль касса жинап, 
бірінші орынға шыққан. 

М.МЕРЕЙ. 

«АЛҒАШҚЫЛАР
 ДӘУІРІ»

ӘЗЕРБАЙЖАН 
ЕЛІНДЕГІ 
АЙТУЛЫ 
ШАРА

1215 сәуір аралығында 
Әзербайжан республикасын

да қызылорда облысының 
мәдениет және өнер күндері 

өтеді. Айтулы шара 
қазақстан және Әзербайжан 

республикалары арасын
да дипломатиялық қарым

қатынастың орнағанына 
25 жыл толуына орай 

ұйымдастырылып отыр. 
Екі күнге жалғасатын мәдени 

шарада Руслан Ахметов, Күнсұлу 
Түрікпен сынды жырауларымыз 
бен «Томирис» би ансамблі және 
облыстық филармония өнерпаздары 
Баку, Шеки қалаларында өнер 
көр сетеді. Әзербайжанның мәде
ниет және туризм министрлігі мен 
Халықаралық «Түркісой» ұйымы 
шараның жоғары деңгейде өтуіне 
қолдау көрсетіп отыр. 

Айта кетейік, еліміз өз ал
дына тәуелсіз мемлекет болғалы 
Әзербайжан республикасымен дос 
тық қарымқатынас орнатып ке
леді. Жуырдағы ҚР Президенті 
Н.Назарбаев пен Әзербайжан рес 
пуб ликасының Президенті  Ильхам 
Әлиевтің кездесуі – осы бір дәс
түрдің бүгінге дейін сақтал ғанының 
айқын дәлелі.

Кенжетай қАЙРАқБАЕВ.

Облыстық ардагерлер үйінде «Отбасы – 
Мәңгілік Ел тірегі» атты салтанатты шара өтті. 
Мерекелік кеште облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Сейілбек Шаухаманов Батыр аналар
ды өткен мерекемен құттықтап, тәрбиелі ұрпақ 
қалыптастыруда атқарған еңбектерін жоғары 
бағалады.
Мұнан соң қалалық ардагерлер кеңесінің алқа 

мүшесі Тұрғанбай Маханов аналарға арнап ақиық ақын 
Мұқағали Мақатаевтың өлеңін мәнерлеп оқыды. Ал, 
Батыр ана, Социалистік Еңбек Ері Салима Жұмабекова 

өмір жолынан естеліктер айтып, ұйымдастырушыларға 
алғысын білдірді.

Мерекелік шарада облыс өнерпаздары ән шырқап, 
көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Сондайақ, 
№4 С.Сейфуллин атындағы орта мектеп оқушылары 
мәнерлеп өлең оқыды. Шара соңында аймақтағы 29 бен 
87 жас аралығындағы 30 Батыр анаға облыстық арда
герлер кеңесінің Алғыс хаты мен бағалы сыйлықтары 
табысталды. 

К.БАлҒАБАЙҰлы.

БАТЫР АНАЛАРДЫ БАҒАЛАДЫ

СЫР СПОРТШЫСЫ – 
АЗИЯ ЧЕМПИОНЫ
Өзбекстанның ташкент қаласында 818 жас аралығындағы ұлдар мен 

қыздар арасында шахматтан Азия чемпионаты өтті. Байрақты бәсекеге 
облыстан 3 спортшы қатысып, 4 медаль иеленді. 

Айта кетейік, шахматтың рапид, классика және блиц түрлерінен  сынға 
түскен Әсел Серікбай жоғары нәтиже көрсетіп, 3 дүркін  Азия чемпио

ны атанды. 16 жасқа дейінгілер арасында өнер көрсеткен жерлесіміз ра
пид бойынша  7 ойыннан – 6, классикада 9 ойыннан – 8 және блицте 

9 ойыннан 7 ұпай жинап, абсолютті Азия чемпионы атанды. Мұндай 
жетістікке Сыр елінің спорт тарихында жерлесіміз бірінші рет қол 
жеткізіп отыр. 

14 жасқа дейінгілер арасында сынға түскен тағы бір спортшы
мыз Назерке Нұрғали классика бойынша 9 ойыннан 6,5 ұпай жи

нап, Азия чемпионатының қола жүлдесін иеленді. Ал Мейіржан 
Бармағанбетов рапид бойынша төртінші орынды еншілеп, 
шеберлігін шыңдады. 

Енді Ә.Серікбай мен Н.Нұрғали 20сәуір мен 1мамыр ара
лығында Румынияда шахматтан оқушылар арасында өтетін  
Әлем чемпионатында ел намысын қорғайды.

Н.АлпыСБАЙҰлы. 


