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     президент

     облыстық малшылар слеті      аймақтық форум

     қабылдау

ҚЫТАЙ ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ТӨРАҒАСЫ СИ ЦЗИНЬПИНМЕН КЕЗДЕСТІ
Мемлекет басшысы Қытай Халық Республикасының Төрағасына «Бір 

белдеу, бір жол» форумына шақырғаны үшін алғыс айтып, іс-шараның 
жақсы ұйымдастырылғанын атап өтті.

– Форум бүкіл дүние жүзі бойынша биылғы ең басты оқиғаның біріне 
айналды деп ойлаймын. Бүгінгі форумның ашылуында сөйлеген сөзіңіз 
мазмұнды болды, ол елдер арасындағы ынтымақтастықтың көп сауалы-
на жауап берді. «Бір белдеу, бір жол» – жаңа парадигма, жаңа деңгейдегі 
ынтымақтастық жүйесі, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев «Бір белдеу, бір жол» идеясының өңірлік 
деңгейдегі ынтымақтастықтың ғана емес, сонымен бірге түрлі құрлық 
елдері арасындағы өзара іс-қимылдың көрінісі екенін атап өтті. – Бұл бел-
деу жер шары тұрғындарының 45 пайызын құрайтын 60-тан астам елді 
қамтып отыр. Қазақстан мен Қытай Халық Республикасы арасындағы 
екіжақты және көпжақты ынтымақтастық үлгі аларлықтай болды. Басқа 
елдер бізден үйрене алады, – деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті екі мемлекет арасындағы ынтымақтастықтың 
қарқынды дамып келе жатқанын атап өтіп, оның бұдан да жоғары 
деңгейде нығая түсетініне сенім білдірді. Сонымен қатар, тараптар 
өңірлік қауіпсіздік пен киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін, 
сондай-ақ күн тәртібіндегі өзекті халықаралық мәселелерді талқылады.

«БІР БЕЛДЕУ, БІР ЖОЛ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФОРУМЫ

төскейде түлеген
төрт түлік

Қоғамдық формациялардың өз-
ге рістеріне байланысты қазір на-
рық тық экономиканың үстемдік 
етіп тұрғаны  белгілі. Осы талапқа 
сай жалпы аймақтағы малдың 74 
пайызы жеке шаруалар мен шаруа 
қожалықтарының үлесінде. Мал 
басын өсіру мен олардың бағымы, 
ветеринарлық күтімі мал иелерінің 
іскерлігі мен қабілетіне қарай жүзеге 
асырылады. Алайда, тұтынушыны 
сапалы ет-сүтпен қамтамасыз етудің 
де өз жауапкершілігі бар екендігі 
түсінікті. Осы орайда әрқайсысы 
өз ыңғайына қарай жұмыс 
ұйымдастыратын шаруашылықтар 
мен жеке қожалықтардың жұ-
мысын үйлестіру қажеттігі ту-
ындайды. Өйткені, халықты мал 
өнімдерімен қамтамасыз ету мәсе-
лелерінің төмендігі және өзіндік 
түйткілдерінің орын аларлығы да  
анық. Міне, бес облыстың мал маман-
дары мен ғалымдардың, атқарушы 
орган басшылары қатысқан жи-
ынында мал шаруашылығын за-
мана талабына  сай дамыту ба-
рысы сөз болды. Ірілендірілген 
ауылшаруашылық құрылымдары, 
кооперациялардың міндеттері зор 
екені аталған жиынның арқауына 
айналды. Сондықтан да ауыл 
шаруашылығы саласы, оның ішінде 
халқымыздың атакәсібі санала-
тын мал шаруашылығын дамытуға 
Үкімет баса назар аударады. 
Аталған семинар-кеңестің ашылуы 
барысындағы  алғысөзінде облыс 
әкімі Қ.Көшербаев  аймағымыздағы 
мал шаруашылығының қазіргі 

нақты жағдайына шолу жасады.   
ҚР вице-перемьері – Ауыл 

шаруашылығы министрі Асқар 
Мырзахметов мемлекеттік бағдар-
ламалар аясында іске асыры-
лып жатқан ауыл шаруашылығын 
қолдау шаралары туралы кеңінен 
әңгімеледі. Мал шаруашылығын 
қолдау барысында халық көкейіндегі 
талап-тілектер ескеріліп, елмен ете-
не еңбек етудің жаңа жолдары 
қарастырылғанын айтты. Биылдан 
бастап ауыл шаруашылығы өнімін 
өндірушілерге кепілсіз не сие, суб-
сидиялар беріліп, құрал-жаб дықтар 
50 пайызға арзан да тылатындығын, 
көптеген же  ңіл дік тер қарастыры-
латынынан хабар дар етті. Ауыл 
адамдары мен ауыл дың өсіп-
өркендеуіне қатысты шара бары-
сында ҚР Ауыл шаруашылығы 
ми нистр лігі ауыл шаруашылығы 
коо пе ративтері департаментінің 
директоры Берік Нығмашев жақ-
сы әңгіме өрбітті. Сөз түйінін 
ауылшаруашылық кооперацияла-
рын құру мен шаруашылықтарды 
ірілендіру мәселесіне тіреген ол об-
лыстар бойынша нақты цифрларды 
да жайып салды. 

– Мәселен, Қызылорда облы-
сында 35 ірілен дірілген кооперация 
құру тапсырмасы бола тұра, оның 
нақты кезеңде саны облыста 18-ден 
артпай тұр. Сондай-ақ, осы аймақта 
31 мал сою пункті қажет болса, 
олардың саны әзірге тек 6-ау ғана. 
Сүт қабылдау қоймаларында зама-
науи қондырғылардың да болмауы 
іске кедергі, – деді ол. 

Сонан соң «Ауыл шаруашылы-
ғын қаржылай қолдау қоры» АҚ 
басқарма төрағасы Жандар Ома-
ров нақты кезеңде «Ынтымақ», «Бе-
реке» бағдарламаларының ауыл  
шаруа шылығы құрылымдарын 
қар   жылай қолдауға ықпал ететінін 
жет  кізді. Тек, тиісті құжаттарды 
рәсім  деуде мамандардың білгірлігі 
мен ізденімпаздығы, әбжіл қи-
мылы қажет. Мына нарық за-
манында қол жеткен табысқа 
тоқ   мейілсіп, жайбарақат жүру 
– ір ге лі істің өркендеуіне көп 
 ке дер гі. Семинар-кеңес барысын -
да жергілікті кооперация бас-
шылары да өз тәжірибелерімен 
бөлісіп, ұсыныстарын ортаға салды. 
Мәселен, «Шиелі төрт түлігі» АӨК 
төрағасы Сабыр Ермаханов және 
«Миялы» АӨК төрағасы Абдулла 
Әбсаттаров  хабарлама жасады.

Республиканың 5 облысынан 
өкілдер келген семинар-кеңестің 
өткізілуі Қызылорда облысын-
да соңғы 3 жылдан бері дәстүрге 
айналған облыстық малшылар слеті-
нің ұйымдастырылуымен тұспа-тұс 
келіп, бір-бірін толықтырды десек, 
артық емес. 

– Қазір Иран, Қытай,  Еуропа, 
Ресей елдері Қазақстанда өнді-

рілетін табиғи өнімдерге үлкен 
қызығушылық танытып, агросек-
торға инвестиция салуға, өндірілген 
ауылшаруашылық өнімдерді са-
тып алуға дайын екенін білдіріп 
отыр. Осыған сәйкес биылғы 
жылдың өзінде облыс аумағынан 
100 тонна мүйізді ірі қара етін 
және 25 тонна қой етін экспортқа 
шығаруды жоспарладық. Бүгінде 
Иранға қойды тірідей экспорттауға 
қызығушылық білдірген бірнеше 
ирандық компанияның басшыла-
ры біздің шақыруымызбен облыс-
та болып, мал және ет сатып алу 
жө нінде келіссөздер жүргізілуде. 
Осы бағытта «Сыр маржаны» 
және «Шаған жер» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктерінің 6000 
басқа арналған жаңа  заманауи 
мал бордақылау алаңдары экс-
порт қа шығаратын ірі қара етін 
өндіретін болады. Сонымен 
қатар,Сырдария ауданында «Абай-
Дәулет» серіктестігі 10 мың бас қой 
бордақылау алаңы мен жылына 250 
тонна қозы етін өндіретін кешеннің 
құрылысын аяқтап, жұмысын баста-
ды, – деді аймақ басшысы.

Сенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаев пен ҚР вице-
премьері – Ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахме-
тов Жаңақорған, Шиелі аудандарында жұмыс сапарымен болды. 
Мәртебелі меймандар бірқатар ауыл шаруашылығы құры лым-
дарын аралап, Жаңақорған ауданының орталығында  Қызыл орда, 
Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Ақтөбе мен Батыс Қазақстан 
облыстарымен «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингінің ма-
мандары, республиканың белгілі ғалымдары  шақырылған «Мал 
шаруашылығын дамытудағы кооперацияның рөлі туралы»  
аймақтық семинар-кеңеске қатысты. Сол күні кешке Жаңақорған 
ауданының тау бөктерінде «Үсен бауындағы» ІІІ облыстық мал-
шылар слетінде болып, озаттарды  марапаттады.

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ 
ЗАМАНАУИ ЖҮЙЕСІ

Облыс әкімінің бастамасымен мемлекеттік қызметтің беделін  арттыру 
мақсатында «Дамыған 30 елдің қатарына қосылуда жастардың ролі» 
тақырыбында аймақтық жас мемлекеттік қызметшілер форумы өтті. Шараға 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің аппарат басшысы Саян 
Қылышұлы және облыстық мәслихат хатшысы Наурызбай Байқадамов 
қатысты. 

Жиынды ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша департамент басшысы Абзал Мұхимов 
жүргізіп отырды. 

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
жазушы, әдебиет сыншысы Бақыт Сарбала-
евты қабылдады. Қарымды қаламгерді 70 
жасқа толған мерейлі мерекесімен құттықтап, 
құрмет көрсетті.
– «Әдебиет – ардың ісі» деген керемет сөз бар. 

Осы ұғымды ту ете отырып, әдебиет сыншысы болу 
оңай емес. Ол үшін шығарма авторының деңгейінен 
асып түсу қажет. Сын – әдебиеттің биік белесі әрі 
мәңгілік мұнарасы деп айтылатыны сондықтан бол-
са керек. Осындай сын шығармашылығы көкжиегін 
қалыптастырушылардың ізін жалғап, жүгін көтеріп 
жүрген әдебиетшілердің бірі – Бақыт Тұрсынұлы. 
Сыр халқы қарымды қаламгерін қашан да мақтан 
тұтады, – деді аймақ басшысы.

Бақыт Сарбалаев Жаңақорған ауданы, Жайылма 
ауылында дүниеге келген.  Қызылорда қаласындағы 
Н.Гоголь атындағы педагогикалық институттың фи-
лология факультетінде білім алып, еңбек жолын 
мектепте мұғалім қызметінен бастаған. Одан кейін «Ильич жолы», «Қазақстан мұғалімі», «Жас Алаш» 
газеттерінде журналист және Қазақ КСР Мәдениет министрлігінің репертуарлық-редакциялық кол-
легиясында аға редактор болып қызмет атқарды. Сондай-ақ, «Қазақ әдебиеті», «Ана тілі», «Қазақ елі» 
газеттерінде түрлі лауазымдарда жүріп, сын бөлімін басқарды. Қазіргі таңда «Сын» журналының бас ре-
дакторы әрі Қазақстан Жазушылар одағының хатшысы.

Кездесу барысында белгілі ғалым, филология ғылымдарының докторы Құлбек Ергөбек қаламгердің 
шығармашылығы жайында пікірін білдіріп, лебізін жеткізді.   Сондай-ақ, аймақ басшысы мерейтой иесін 
облыстың «Құрмет» грамотасымен марапаттап, иығына шапан жапты.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ.
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

СЫННЫҢ СЫРЛЫ САРДАРЫ

Республика бойынша алғаш рет ұйымдастырылып 
отырған форумда Қызылорда, ОҚО, Жамбыл және 
Ақтөбе облысынан келген 29 жасқа дейінгі делегат-
тар бас қосты. Ашылу салтанатында сөз алған облыс 
әкімі жиынның маңыздылығына тоқталып, мемле-
кеттік органдар қызметіндегі жобалық басқарудың 
маңыздылығын атап өтті.

– Аймақтық жас мемлекеттік қызметшілер слетінің 
республикамыздың тұңғыш астанасы болған Ақмешітте 
өтіп жатқанына қуаныштымыз. Бүгінгі шараның өтуіне 
қолдау көрсеткен ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен 
оның төрағасы Қайрат Қожамжаровқа ризашылығымды 
білдіремін. Әрине, қай кезеңде де қоғамның қозғаушы 
күші – жастар. Сондықтан, Мемлекет басшысы кәсіби 
мемлекеттік аппараттың қалыптасуында жастарға ерек-
ше үміт артады. Сіздерге мемлекеттік қызмет саласын-
да жаңашыл да заманауи, белсенді болыңыздар деймін. 
Сол кезде ғана барлығына қол жеткізе аласыздар. Қазіргі 
таңда еліміздің бүкіл мемлекеттік аппараты нарықтық 
экономика жағдайында жұмыс жасайды. Нарықтық 
экономика – өте қатаң жүйе. Ол құр жүргендер мен 
материалдық игіліктер жасамайтын тұлғаларды шет-
те теді. Нарықтық жағдайда тұрақты даму үшін біз 
мемлекеттік басқару жүйесіне заманауи тәсілдер 
қолдануымыз қажет. Осындай тиімді тәсілдердің бірі 
ретінде мемлекеттік органдар қызметіне жобалық 
басқару тәжірибесін енгізу қажет. Жобалық басқарудың 
әлеуеті зор және бірқатар артықшылықтары бар. Бұл 
тәжірибе біздің ресейлік әріптестерімізге мемлекетте 
билік органдары қызметінің тиімділігін айтарлықтай 
арттыруда, сондай-ақ экономикалық басқарушылық 
тұрғыда оң әсерін беруде, – деді аймақ басшысы.

Ресейде осыған дейін бұл тәжірибенің тиімділігі 
айтылған еді. Мәселен, Белград облысында жобалық 
басқару оң әсерін беруде. Облыстан делегация арнайы 

барып, аталған өңірдің тәжірибесін зерттеген болатын. 
Негізінен жобалық басқару бақылау, ынталандыру және 
тиімділік сияқты үш бағыттан тұрады. Осындай озық 
тәжірибенің арқасында бұл аймақтың экономикалық 
әлеуеті соңғы 7 жылда едәуір жақсарған.  Бүгінде Пре-
зидент Әкімшілігінің келісімімен Қызылорда облысы 
әкімдігі қызметіне жобалық басқару тәжірибесін енгізу 
бойынша жұмыстар басталды.

Басқосуда Саян Қылышұлы облыс әкімі мен барлық 
қатысушыларға Қайрат Қожамжаровтың атынан алғыс 
білдіріп, мемлекеттік қызметтің тиімділігіне тоқталды.

– Бүгінгі қасиетті Сыр еліне келген сапарым-
да мемлекеттік қызметтің тиімділігіне осы өңірде 
атқарылған жұмыстардан анық көз жеткізіп отырмын. 
Сондықтан осындай ілкімді істер басқа да аймақтарға 
үлгі болады деп есептеймін, бүгінде еліміз дамыған 50 
елдің қатарына еніп отыр. Ал ең озық 30 елдің қатарына 
кіруде жастардың алар орны ерекше. Сондықтан, осын-
дай жиындар мемлекеттік қызметтегі атқарылатын 
жұмыстардың сапалы болуына өз әсерін тигізеді деп 
есептеймін, – деді С.Қылышұлы.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және  сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі аппарат бас-
шы сының айтуынша, елімізде әрбір төртінші  азамат 
жас буын өкілі болып табылады. Сондықтан, жас 
мемлекеттік қызметкерлердің белсенді азаматтық 
ұстанымдарын қалып тастыруда бүгінгі басқосудың 
маңызы жоғары. Жиында бірқатар аймақтан келген де-
легация мүшелері өздерін толғандырған мәселелерді 
ортаға салып, тәжірибе алмасты. Ал ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жем қорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің облыс бойынша департамент бас-
шысы Абзал Мұхимов қатысушыларға мемлекетік 
қызметтің жаңарып келе жатқанын жеткізіп, 
депар таменттің аймақта атқарып жатқан 
жұмысына тоқталды.

Форум аясында өткен «Тығыз ынтымақ-
тастыққа арналған саяси бірлескен қызмет» атты 
«дөңгелек үстел» жиынына қатысушылар алдын-
да сөз сөйлеген Мемлекет басшысы Қытай Халық 
Республикасының Төрағасы Си Цзиньпиннің Еу-
разияда ежелгі Жібек жолын жаңа, заманауи фор-
матта қайта жандандыру идеясы әлемде белең 
алып келе жатқан саяси, экономикалық және 
гуманитарлық дағдарыстарға берілген уақытылы 
жауап екенін атап өтті. 

– Патернализм мен саяси астары бар санк-
цияларды қолдану шаралары миллиондаған 
адамдардың экономикалық белсенділігін төмен-
детіп,  өмір сүру деңгейіне әсер етті. Соның 
нәтижесінде, соңғы жылдары әлемдік экономи-
ка мен саудада босаңдық пен құлдырау байқала 
бастады. Осындай жағдайда халықаралық коопе-
рацияны ынталандыру үшін әлем жаңа жетекші 
күштің қажеттілігін өткір сезінуде, – деді 
Қазақстан Президенті.  

Нұрсұлтан Назарбаев «Бір белдеу, бір жол» 
бастамасы жаңа геоэкономикалық парадигма 
қалыптастыруға мүмкіндік беретінін атап өтті. 
Оның табысты іске асуы, жинақтап алғанда, 4,4 
млрд тұрғынды қамтитын елдерге пайда әкеледі.

Мемлекет басшысы «Бір белдеу, бір жол» 
өңірлік кооперациясының жаңа моделінің мықты 
тұстарына ерекше тоқталды. 

– «Бірлесе даму арқылы тұрақтылыққа 
қол жеткізу» ұстанымы бүгінде ондаған елдің 
эко номикалық мүддесіне сай келетін халық-
аралық ынтымақтастықтың тартымды формасы 
 болып саналады. Осыған орай, Жібек жолының 

нақты сұлбасы көріне бастаған қазіргі кез-
де бұл макроөңірлік кооперацияның бірлескен 
стратегиялық үйлесімі қажет. Сондай-ақ, Жібек 
жолы бастамасын іске асыру тұтас бір өңірлерді, 
соның ішінде Орталық Азияны жаһандық кон-
тексте жаңа тұрпатта танытуға мүмкіндік береді, 
– деді Қазақстан Президенті. 

Нұрсұлтан Назарбаев Орталық Азия әлемнің 
ең ірі нарықтары арасындағы басты дәнекерге 
айналып, қайтадан стратегиялық маңызға ие 
болғанын атап өтті.

Сонымен қатар, Қазақстан Президенті Еур-
азия лық экономикалық одақтың осы процес тегі 
маңызды рөліне тоқталды. 

– «Үлкен Еуразияның» біртұтас экономи-
калық кеңістігін құру идеясы жаңа мәнге ие бо-
луда. Жібек жолының экономикалық белдеуі 
Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Еуразиялық 
экономикалық одақ және Еуропалықодақ плат-
формаларын өркендеудің біртұтас өңірлік 
аумағына ұтымды түрде тоғыстыра алады, – деді 
Мемлекет басшысы.

Нұрсұлтан Назарбаев «Бір белдеу, бір жол» 
бастамасын іске асыру жөнінде бірқатар нақты 
ұсыныстарын білдірді.

– Жібек жолы экономикалық белдеуінің 
тран зиттік әлеуетін тиімді игеру үшін қызмет 
көр сету деңгейін жақсартып, әкімшілік кедер-
гілерді жою арқылы тауар ағынын өткізуді 
бірте-бірте жеңілдету қажет. Қазақстан бұл 
мәселе бойынша нақты шаралар қабылдауда. 
Ол сараптама мен тиісті қаржыландыруды та-
лап етеді. Азия инфрақұрылымдық инвестици-

ялар банкі осындай бағдарламаларды белсенді 
түрде қаржыландыру керек деп есептеймін. 
Бұл – болашаққа арналған инвестиция, – деді 
Қазақстан Президенті.   

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы жаңа Жібек 
жолы бойында орналасқан елдердің азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатымен ауыл 
шаруашылығы кооперациясын дамытудың ма-
ңыз дылығын атап өтті.

Сондай-ақ, Нұрсұлтан Назарбаев инновация-
лық және ғылыми-техникалық даму саласындағы 
ынтымақтастықты тереңдетуді ұсынды.        

– Жобаларды бірлесе қаржыландыру, ғы-
лыми-зерттеу және тәжірибелік-конструк тор-
лық жұмыстар мен технологиялар трансферті 
орта лықтарын, инновациялық  компанияларды, 
венчурлық қорларды құру мәселелерін қарас-
тырған дұрыс. Осы орайда, қазақстандық 
ғалымдардың Жібек жолының Халықаралық 
ғылым академиясын құру жөніндегі ұсынысына 
назар аударғым келеді. Сонымен бірге, қоршаған 
ортаның, соның ішінде көлік артериялары бола 
алатын ішкі континентальды трансшекаралық 
өзендердің су ресурстарын тиімді басқару мәсе-
ле лесін де назардан тыс қалдырмаған жөн, – деді 
Қазақстан Президенті.   

Соңында Мемлекет басшысы «Бір белдеу, 
бір жол» идеясын ойдағыдай іске асыру үшін 
мүдделі елдер арасында өзара сенімнің орнығуы, 
олардың тең құқықтылыққа және жан-жақты 
ынтымақтастыққа дайын болуы маңызды екенін 
атап өтті.  
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аймақ

     мәжіліс

     оқыс оқиға

төскейде түлеген
төрт түлік

Дала төсі мен ен  жайлауда ты-
нымсыз еңбек ететін  малшы лар 
қауымы Асқар  Мырзах метов тің 
құттықтауы мен  республика лық 
ауыл шаруашылығы қызметкерлері
нің салалық кәсіптік одағының 
төрағасы Әбубәкір Сүлейменовтің 
лебізінен өздеріне деген құрмет 
пен сенімнің бар екенін сезініп, 
үлкен серпіліс алды. Облыс әкімі 
мал шараушылығының  озаттарын 
«Алғыс хаттармен»  марапаттап, 
бағалы сыйлықтар  тапсырса, озат-
тар мәртебелі меймандар қолы
нан ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Құрмет грамотасын 
алды. Арнайы құттықтау мен бағалы 
сыйлықтарға аймақтағы 30 озат мал-
шы ие болып, қуанышқа бөленді. 

Малшылар слетінің соңынан 
мерекелік концерт қойылып, 
онда республикаға белгілі 
өнер саңлақтары әнбиден 
шашу шашты. Жерлесіміз 
Лена  Әбдіқалықованың кү
міс көмейінен төгілген ән 
еңбекшіл қауымды сер пілт
ті. Шара  барысында ұлттық 
спорттық ойындар ұйымдас
тырылды. Ақ шаңқан киіз 
үйлерде ұлттық тағамдар тар
қатылып, қонақжайлылық лебі 
есті. 

Сыр өңірінің оңтүстік аудан-
дарына жұмыс сапары барысында 
Асқар Мырзахметов пен Қырымбек 
Көшербаев Жаңақорған ауданы 
Қожакент ауылындағы «Миялы» 

ауыл шаруашылығы кооперативінің 
жұмысымен танысып, оның 
төрағасы Абдулла Әбсаттаровтың 
ұсыныспікірлеріне назар аудар-
ды. Кейбір мәселелерді Ауыл 
шаруашылығы министрі сол сәтте 
шешіп, шаруалардың ризалығына 
бөленгенін де айтқан жөн болар. 
Биліктің қарапайым халыққа де-
ген жанашырлығы мен жақындауы 
жылы қабылданды. «Миялы» 
ауыл шаруашылығы коо перативі 
– бұл күндері 54 жеке қосалқы 
шаруашылықты біріктірген, мал 
бордақылау алаңының жұмысын 
табысты жүргізіп отыр ған ет 
өндіруде өзін дік орны бар құрылым. 
Мұнан соң қонақтар Бесарық 
ауылдық округіндегі қы за  нақ егу 
және томат пастасын шығаруға 
бағытталған «Тату агро» шаруа 

қожалығының егіс алқабындағы 
жұмыстарымен таныс ты. Шиелі 
ауданындағы үрмелі су тоспа
сына барып, облыстың су шаруа
шылығы мәселелерімен  танысып, 
су шаруашылығы саласы ның 
арда герлерімен кездесті. Жер гі
лікті мамандар мен аудан әкім
шілігінің ұсынысына сай жуырда 
Үкіметте жобасы қаралған Шиелі 
ауданындағы «Күміскеткен» су 
қой масы туралы айтты. Әлгіндей 
су құрылыстарының қолға алы-
нуына биылғы көктемде Сырда-
рия арнасындағы су деңгейі соң
ғы жарты ғасырдағы ең жоғары 
көрсеткішке көтерілгені себеп 
болған еді. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған, Шиелі аудандары.

Мемлекеттік қызметтің әлем
дегі өзгерістерге сай жаңаруы 
қызмет керлерден үлкен жауапкер
шілікті талап етеді. Ең алғаш 
1995 жылдың 26 желтоқсанда 
мемлекеттік қызметтің жүйелі 
ұйымдастырылуы жайында 
Елбасы ның Жарлығы шыққан бо-
латын. Бұл заңнама мемлекеттік 
қызметкерлердің мәртебесі мен 
санатын бекітуде және еңбек
ақы төлеудің бірыңғай саяса-
тын жүргізуге мүм кіндік берді. 
Аталған құжат Тәуелсіз Қазақ
стан тарихындағы мемлекеттік 
қызметтің негізін қалау жолын
дағы тарихи маңызы бар сая-
си құжат болатын. Сондайақ, 
маңызды құжатта көрсетілен 
мін деттерді жүйелі ұйым
дастыру 1998 жылы құрылған ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс
қимыл агенттігіне жүктелді.

А.Мұхимовтың  айтуынша, 
мемлекеттік қыз меткерлерге қойылатын талап
тың жоғары лауына байланысты жарияланған 
конкурстарға қатысуға ниет білдірушілер 
саны азайған. Бірақ еліміз осы межеден көрін
ген азаматтарға әлеуметтік, мәдени және 
экономикалық қабілетін шыңдауға барлық 
жағдай жасауды қолға алып отыр. Ал өз идеяла-
рымен жаңа бастамаларға ұмтылуда жастардың 
құлшынысы жақсы. Бүгінде мемлекеттік қыз

метке тұруға ынталы жастардың ба-
сым көпшілігі заңнамаларды білуге 
арналған тестілеуден сүрінуде.  Облыс 

бойынша тестілеуге қатысқандардың 40 пайызға 
жуығы шекті мәннен төмен нәтижеге қол 
жет кізген. Аталған көрсеткішті жоғарылату 
мақсатында агенттіктің тапсырмасымен арнайы 
сайт ашылып, онда тестілеуге қатысты барлық 
сұрақтар енгізілді. Сондайақ, өз білімін сы-
нап көрушілерге қосымша онлайн тестілеу ай-
дары жұмыс жасайды. Мұнда тек облыс ғана 
емес республикамыздың кез келген аймақ тұр
ғыны тест тапсыра алады. Сондайақ, аталған 
агенттіктің облыс бойынша департаменті ауыл 
шаруашылығы мен техника және қажетті басқа 
да тапшы мамандық иелерін қатарға қосу 

үшін 1наурыздан бастап, об-
лыс көлемінде тұңғыш рет «Жа-
стар кадрлық резерві» жоба-
сын жүзеге асыруды қолға алды. 
Бұл бірнеше жылдың көлемінде 
жұмысын тоқтатқан жоба еді. 
Осыған дейін ол 20072008 және 
20112012 жылдары жүзеге 
асырылған болатын. «Нұр Отан» 
партиясымен бірлесе жасалған 
бұл жобаға облыс әкімдігі қолдау 
көрсетіп отыр. Оған аймақтың ең 
шеткі ауылдарынан келген 200 
үміткер қатысты. Ресми тестілеу 
кезінде қатысушылардың басым 
көпшілігі шекті мәннен жоғары 
нәтижеге қол жеткізді.

Соңғы жылдары  облыста 
басшылық лауазым дағы жас 
мемлекеттік қызмет керлер саны 
артып келеді. Қазіргі таңда 
аймақта 30 жасқа толмаған 25 
мемлекеттік қызметкер бөлім 
бас шы лығынан бастап, басқарма 
басшы лығында қажырлы ең

бек етуде. Жалпы, Сыр еліндегі мемлекеттік 
қызметкерлердің 20 пайызға жуығын 30 жасқа 
толмаған азаматтар құрап отыр. Осының өзі – 
жастардың сапалы жұмыс жасауына мемлекет 
тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп жатқанының 
айқын дәлелі. Жиын соңында 4 облыстан кел-
ген делегация мүшелері ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс
қимыл агенттігінің аппарат басшысына бірқатар 
сауалдарын жолдады. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ 
ЗАМАНАУИ ЖҮЙЕСІ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалығымен аппараттық мәжіліс өтіп, күн 
тәртібінде үш мәселе қаралды. Селекторлық ре
жим де өткен мәжіліске аудан әкімдері де қатысты. 
Күн тәртібіндегі алғашқы мәселе бойынша, яғни, 2017 

жылы өтетін Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық ба-
рысы және оқушылардың жазғы тынығу демалысын 
ұйымдастыру бойынша облыстық білім басқармасының 
басшысы Б.Сайлыбаевтың хабарламасы тыңдалды. 

Белгілі болғанындай, ағымдағы жылғы талап негізінде 
қорытынды аттестаттау мен ҰБТның жаңа форматы бой-
ынша ерекшеліктер енгізілген. Яғни, мектеп бітірушілер 
орта білімі туралы аттестат алу үшін мектеп базасында 
қорытынды аттестаттаудан өтеді. Одан кейін жоғары оқу 
орындарында оқимын деген түлектер ҰБТға қатысады. 

Қорытынды аттестаттауда бітірушілер 5 пәннен ем-
тихан тапсырады. Оның 4і міндетті ана тілі, екінші тіл 
(орыс мектебі – қазақ тілін, қазақ мектебі – орыс тілінен 
тапсырады), алгебра және анализ бастамалары, Қазақстан 
тарихы және оқыту бейіні ескеріле отырып, бір таңдау 
пәні бойынша тапсырады. Екінші кезекте жоғары оқу ор-
нына түсу мақсатында ҰБТға қатысады. 

ҰБТ форматы бойынша 120 сұрақ 5 пән бойынша, 
оның үшеуі міндетті және талапкердің жоғары оқу ор-
нына тапсыратын мамандығына байланысты екеуі бейіні 
бойынша қарастырылған. 

– Мектеп бітірушілері арасында кәсіби бағдар беру 
жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі күні отандық 13 универ-
ситет бойынша түлектермен кездесіп, мағлұмат берілді. 
Сонымен қатар аймақ экономикасының дамуына қажетті 
мамандықтар бойынша Ресей Федерациясының іргелі 
жоғары оқу орындарына Сыр өңірінің түлектері төртінші 
жыл қатарынан оқуға түсуде. Үстіміздегі жылы да сынақ 
емтиханы алынды. Оған 1407 түлек қатысты, –деді 
Б.Сайлыбаев.

Басқарма басшысының айтуынша, биылғы жылы об-
лыс бойынша 6200 мектеп бітіруші бар. Оның 4202сі 
ҰБТға қатысуға өтініш берген. Облыстағы жыл бойы 
жұмыс жасайтын алты қосымша білім беру орталығынан 
мектеп бітірушілердің 91,8 пайызы ҰБТдан екіапталық 
дайындық курсынан өткен. 

Облыста 9 тестілеу пункті жұмыс жасайды. Бүгінгі 
күні барлық тестілеу пункті талапқа сәйкес қажетті 
құралжабдықтармен жабдықталған. Сонымен бірге, ҰБТ 
өтетін пункттен 50 шақырым алыс қашықтықта тұратын 
бітірушілерді тестілеу басталғанға дейін бір күн бұрын та-
сымалдау, олардың тамақтануына және жатын орындары 
үшін қажетті қаржы қаралған. 

– Өткен жылғы мектеп бітірушілердің 95 пайызы 
ЖОО мен колледждерге оқуға түсті. Биылғы мақсатымыз 
– түлектерді 100 пайыз оқуға қамту, – дейді облыстық 
білім басқармасының басшысы Б.Сайлыбаев. 

Балалардың жазғы демалысы тиімді өтуін қамта
масыз ету, олардың жақсы тынығуын, сауықтырылуын 
ұйымдастыру – білім саласы қызметкерлерінің  бас ты 
міндеті. Осы жылы облыс бойынша 110  сынып ара
лығындағы 135714 баланың 128960ның жазда ты нығуын 
қамтамасыз ету көзделуде. Ол барлық оқушы ның 95 пай-
ызын құрайды. 

Жазғы демалыс қала, аудан сыртындағы тоғыз 
 лагерьде ұйымдастырылса, оның алтауы жыл бойы 
жұмыс жасайтын лагерь. Жазғы маусымда аталған ла-
герьлерде барлығы 8742 бала демалусауықтырумен 
қамтылатын болады. Оның ішінде 4146 бала жалпыға 
міндетті оқу қоры арқылы демалады. Бұл мақсатта бюд-
жеттен 70 млн  теңгеден астам қаржы қаралған. Соны-
мен қатар, облыстан тыс аймақта орналасқан лагерьлерде 
мұнай компанияларының қолдауымен жетім және ата
анасының қамқорлығынсыз қалған, көпбалалы, тұрмысы 
төмен, мүмкіндігі шектеулі отбасынан 13210 бала дема-
латын болады. 

Сондайақ, «ЭКСПО2017» Халықаралық мамандан
дырылған көрмесіне 5549 оқушының баруы жоспарлан-
са, оның 3169ы жалпыға міндетті оқу қоры есебінен. Ал 
2380 оқушы атаана есебінен саяхаттайтын болады. 

Осы орайда облыс әкімі балалардың жазғы демалы-
сын ұйымдастыруда тынығу лагерьлерінің санитарлық 
талапқа сай болуын, демалыс маусымында қандай да 
бір төтенше жағдайлардың орын алмауы үшін барынша 

тиянақты жұмыс жасауды аудан әкімдері мен тиісті сала 
басшыларына қатаң түрде тапсырды. 

Мәжілісте күн тәртібіндегі екінші мәселе, яғни, об-
лыс елді мекендерінде санитарлық тазарту, көркейту 
және көгалдандыру екі айлығының қорытындысы тура-
лы облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалану-
ды реттеу басқармасының басшысы Н.Жолдасбаев хабар-
лама жасады. 

Облыс әкімінің өкімімен жыл сайынғы қалыптасқан 
дәстүр бойынша ағымдағы жылдың 11 наурыз бен 
10 мамыр аралығында санитарлық тазалау, көркейту 
және көгалдандырудың көктемгі тазалық айлығы 
жүреді. Осыған сәйкес елді мекендерде жаппай сенбілік 
ұйымдастырылып, апта сайын 37 мыңнан астам адам 
күші мен 388 техника жұмылдырылды. Нәтижесінде 
полигондарға 72,8 мың текше метрден астам қоқыс, 
қалдықтар шығарылып, 270 шақырымға жуық арық пен 
аяқсу жолы тазаланып, 128 мыңнан астам ағаш көшеті 
отырғызылды. 

– Ағымдағы жылдың 1 сәуірінде облыстық басқарма, 
департамент, инспекция басшыларының қатысуымен 
«Көктемгі ағаш отырғызу» акциясы өткізілді. Акцияның 
мақсаты – өңіріміздің жасыл желекке, көркейген аймаққа 
айналуына өз үлесімізді қосу. Игілікті шараға 22900 адам 
күші жұмылдырылып, 30500 ағаш көшеті егілді. Сонымен 
қатар, 22 сәуірде «Бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу» 
акциясы өткізілді. Дегенмен, екіайлық акция кезінде 
көшет егудің технологиясы сақталмай, аяқсу жеткізу, 
суғару мәселесі шешімін таппаған жағдайлар кездесті. 
Сондықтан, Қызылорда қаласы мен аудан әкімдері егілген 
ағаштарды өз деңгейінде көктеп өсуі үшін күтіпбаптау, 
суғару, екпелерді қаламшалармен толықтыра отырып, 
шығымдылығын 65 пайызға дейін жеткізу жөнінде ша-
раларды жүзеге асыруы қажет деп санаймыз, – дей келе, 
Н.Жолдасбаев облыс елді мекендерінде санитарлық та-
зарту, көркейту, көгалдандыру екі айлығын тағы да екі 
айға ұзартуды ұсынды. 

Айта кету керек, «Мүлдем төзбеушілік» қағидасын 
қалыптастыру бағытындағы «ҚР Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» кодексінің тиісті баптары негізінде 
санитарлық тазалық, көркейту және көгалдандыру та-
лаптарын бұзғандары үшін жеке және заңды тұлғаларға 
әкімшілік шаралар қолданылуда. Жыл басынан 
жүргізілген профилактикалық шаралардың нәтижесінде 
жеке және заңды тұлғаларға 4594 әкімшілік шара 
қолданылып, 5 млн теңгеден астам айыппұл салынған. 
Маусымдық кезеңде облыстық табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы жанынан 
«WhatsApp» мессенджерінде «ЭКОпатруль Қызылорда» 
жобасы іске қосылған. Оның мақсаты –заманауи техноло-
гияны пайдалана отырып, аймақтың санитарлық тазалық 
жағдайына бақылау жасау және санитарлық талаптарға 
сәйкес келмейтін аймақтарды анықтау. 

Облыс әкімі фейсбук желісінде аймақтың санитарлық 
ахуалына қатысты бір желі қолданушысының сыни 
пікірін мәжіліске қатысушыларға оқып беріп, оған жауап-
тыларды сынға алды және кент, ауыл, ауданның тазалығы 
сол жерді басқарып отырған басшының бетбейнесін 
әйгілейтінін айта келе тазалық айлығын екі айға ұзарту 
жөніндегі ұсынысты қабылдайтынын жеткізді.

– Әрбір азамат өзінің өмір сүріп отырған жерінің 
тазалығын сақтауға, оның көркейіп, көгалдануына өз 
үлесін қосуға міндетті. Тұрғындарды санитарлық талап-
тарды орындауға шақыруда өз дәрежесінде жұмыс жасай 
алмай келесіңдер. Кез келген кенттің, ауылдың, ауданның 
тазалығынан сол жерді басқаратын әкімінің бетбейнесін 
аңғаруға болады. Тазалық жұмыстары тек маусымдық 
шара болып қалмауы керек, осы орайда тазалық айлығын 
тағы екі айға ұзарту жөніндегі ұсынысты қабылдаймын,– 
деп түйді облыс әкімі.

Мәжіліс соңында Қызылорда облыстық мәслихаты
ның кезекті сессиясының күн тәртібіне ұсынылатын 
мәселелер талқыланды.

Аппарат мәжілісін қорытындылаған облыс басшысы 
көтерілген мәселелерге қатысты өз орынбасарлары мен 
аудан әкімдеріне, тиісті сала басшыларына бірқатар тап-
сырмалар жүктеді.

Айнұр БАТТАЛОВА.

ҰБТ – БІЛІМ БЕЗБЕНІ

14 мамыр күні 18 сағат 20 минутта Қызылорда 
жылу электр орталығының мұржасы құлап, екі 
адам зардап шекті. Техногенді төтенше жағдайдың 
жайжапсары кеше өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте айтылды. 
Бөлшектеп бұзу кезінде мұржа қосалқы мердігер «Ал-

тын ЛТД» ЖШСның екі жұмысшысының үстіне құлап 
кеткен. «Оның біреуі бүгінде облыстық медициналық 
орталықта емделіп жатыр. Бір адам қайтыс болды. 
Іздестіру жұмысы тоғыз сағатқа созылып, ақырында 
марқұмның денесі үйінді астынан табылды», – деді 
облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бөлім 
басшысы Бақтияр Тұрманов. Құтқару жұмыстарына де-
партаменттен, сондайақ Оңтүстік өңірлік аэромобильді 
жеделқұтқару жасағынан мамандар мен техникалар 
жұмылдырылған. 

Жылу электр орталығының директоры Бауыржан 
Мадраимовтың сөзіне қарағанда, құлаған бу қазандығы 
2003 жылы жұмысын тоқтатқан. Демонтаж жұмысы 

мердігер мекеме ретінде «АБКҚұрылыс»  ЖШСна 
жүктелген. Б.Мадраимов мердігердің бұл салада тәжіри
бесі бар екеніне сендірді. 

«Алтын ЛТД» ЖШСның бригадирі Молдағали 
Олжағұлов оқыс оқиғаның қалай болғанын айтып 
берді. «Жұмыс әдеттегідей таңертең сағат 8де бастал-
ды. Жексенбі күні ешкім жоқта мұржаны құлатуды 
ұйғарғанбыз. Бәрі кешке қарай ойламаған жерден болды. 
Әйтпесе, қауіпсіздік шарттарын сақтап, арнайы үлгіде 
киініп жұмыс істеп жүргенбіз», – деді М.Олжағұлов. Зар-
дап шегуші Рысбек Айқұловтың жағдайы дәрігерлердің 
бақылауында, серіктестік бригадирінің айтуынша, беті 
бері қараған. Ал қаза тапқан Тұрақ Бақановтың отбасына 
жергілікті әкімдік көмектесетінін мәлімдеді. 

Қазіргі кезде аталған факт бойынша қылмыстық іс 
қозғалды, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

Алдағы уақытта Қызылорда қаласында «Тұрақты 
дамудың Арал Халықаралық форумы» өтеді деп күтілуде. 
Аталған шараның мақсаты, онда көтерілетін мәселелер 
туралы газет тілшісі облыстың табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы 
Нұрлыбек Қалжатайұлы Жолдасбаевтан айтып беруін 
өтінген еді.
–  Форумның мақсаты – Арал өңіріндегі экологиялық және 

әлеуметтікэкономикалық мәселелер бойынша баршаның таны-
мын  арттыру, тұрақты дамудың ғаламдық мақсаттарына сәйкес 
әлем жұртшылығының назарын оның өзекті мәселелеріне аудару 
болып табылады, – деді бізбен әңгімесінде Нұрлыбек Қалжатайұлы.  
– Сонымен бірге әлеуметтікэкономикалық, экологиялық, білім 
беру жобалары мен Арал теңізі бассейні бағдарламаларын табыс
ты іске асыру мақсатында  елдер арасында мемлекеттік орган-
дар мен халықаралық ұйымдар, бизнесқұрылымдар арасындағы 
іскерлік және әріптестік қатынастарды нығайту және одан әрі да-
мыту форумда қаралатын өзекті мәселелер қатарына жатады.

Форум екі бөлімнен тұрады. Форумның бірінші бөлімі 
теориялықәдістемелік және тұжырымдамалық болып  табылады 
және Арал өңірінің ең өзекті мәселелері бойынша ақпараттық 
және ғылыми баяндамалардан, сондайақ басқа да әлемнің эко
логиялық аналогтары бойынша ақпараттардан тұрады. Онда 
орталық мемлекеттік органдар мен халықаралық ұйымдар 
басшыларының баяндамалары және көрнекті ғалымдар мен 
беделді ғылымизерттеу институттары еңбектерінің, бағдарла
маларының, жол карталарының тұсауы кесілетін болады.

Екінші бөлімде Орталық Азия аймағы мен Сырдария өзені 
бассейнінде, Арал өңірінде іске асырылған жобалар туралы 
ақпараттарды қамтиды. Арал теңізі мен іргелес аумақтарды қайта 
жандандыру бойынша жаңа қолданбалы жобалардың тұсауы 
кесіледі. Арал теңізін қайта жандандыру, биотүрлілігін  сақтап 
қалу, көгалдандыру және шөлейттенуден сақтау, жолдар және 
өндірістік нысандар салу, әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту 
және т.б. бойынша инвестициялар көздейтін меморандумдар мен 
келісімшарттарға қол қойылатын болады.

Жалпы, форум алаңы ең алдымен,  Арал теңізінің тұрақты 
дамуының өзекті мәселелерін, су ресурстарын бірлесіп пайдала-
нуда мемлекетаралық келіспеушіліктердің алдын алуға, жаңа тех-

нологиялар негізінде болашағы зор идеялар мен көзқарастарды 
жылжытуға ықпал ететін болады.

Форумда Арал теңізінің экологиялық және әлеуметтікэконо
микалық проблемаларымен қатар әлемнің басқа аймақ тарының да 
өзекті мәселелері, оның ішінде өнеркәсіптік экология, жаһандық 
климаттың өзгеруі, кешенді су мәселелері, сондайақ қазіргі 
заманғы әлемде осы мәселелерді шешудің оң тәжірибелерін де 
талқылау қарастырылып отыр.

– Форумның ұйымдастырушылары және делегаттары тура-
лы не айтасыз?

– Форумның басты ұйымдастырушылары – Қызылорда 
облысының әкімшілігі, «Астана» Халықаралық ғылыми кешені 
және Халықаралық Аралды Құтқару Қорының Қазақстан 
Республи касындағы Атқарушы Дирекциясы.

Форумның серіктес ұйымдастырушылары – Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігі, Қазақстан Республика-
сы Энергетика министрлігі, Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің География институты.

Форум жұмысына ҚР Орталық мемлекеттік атқарушы ор-
гандар басшылары, Ресей Федерациясының, Америка Құрама 

Штаттарының, Италия, Япония, Корея, Белоруссия, Иран мемле
кеттерінің дипломатиялық өкілдіктерінің басшылары және 
халықаралық ұйымдар өкілдіктерінің басшылары: БҰҰ, ОБСЕ, 
Дүниежүзілік Банк, Ислам даму Банкі, Қазақстандағы  Еуропаның 
Қайта құру және Даму Банкі (ЕБРР), Қазақстандағы Германдық 
халықаралық әріптестік жөніндегі қоғамы (GIZ), Халықаралық 
әріптестік жөніндегі  Жапон агенттігі, Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымдары қатысады деп күтілуде.         

– Форумның қорытындысымен неге қол жеткізіледі?
– Арал теңізі өңірінің дамуына арналған инвестициялық және 

гранттық жобаларды жүзеге асыруға халықаралық ұйымдардың 
және бизнес құрылымдардың қызығушылықтары артады деп 
күтілуде. Форум шеңберінде Арал өңірінің әлеуметтікэконо
микалық және экологиялық мәселелерін шешуге бағытталған 
бірқатар Ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойы
латын болады.

Сонымен қатар Форум шеңберінде ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің  Орман шаруашылығы мен жануарлар дүниесі 
Комитеті, ҚРдағы Халықаралық Аралды құтқару қорының 
атқарушы дирекциясы, «Астана» Халықаралық ғылыми кешені, 
«Арал теңізінің шығыс жағалауы бойы және елді мекендерде 
«жасыл белдеу» жасау» Қазақстанның биоалуантүрлілігін сақтау 
қорының арасында әріптестік туралы ниетхаттамасына, «Аста-
на» Халықаралық ғылыми кешені, ҚР Халықаралық Аралды 
құтқару қорының атқарушы дирекциясы, ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің  арасында «Жабайы аңдарды климаттық өзгеріс
терге бейімдеу Арал маңының  орталығын құру» жобасы бойын-
ша әріптестік туралы ниетХаттамасына қол қою көзделіп отыр. 

Сондайақ, Қызылорда облысы әкімдігі, Халықаралық Арал-
ды құтқару қорының атқарушы дирекциясы мен «Астана» 
Халық аралық ғылыми кешені  арасында Қамыстыбас көліндегі 
«Арал» ғылымитуристік орталығы жобасы бойынша және басқа 
да Арал маңының ғылымизерттеу және қолданбалы жобала-
ры мен тұрақты даму бағдарламалары бойынша әріптестік тура-
лы келісімшартына қол қою көзделуде. Осының барлығы, сайып 
келгенде, Арал өңірінің ғаламдық проблемаларын кезеңкезеңмен 
шешудің маңызды шарты болып табылады.    

Әңгімелескен
Ж.ӘЛМАХАН.

Халықаралық Арал форумы қарсаңында

АРАЛ ӨҢІРІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНАДЫ

МҰрЖА ҚҰлАП, Бір АдАМ Мерт БОлдЫ

СЫР ЕЛІНЕН – 
АСТАНАҒА
Кеше аудан орталығы – Әйтеке би кентінен «ЭКС-

ПО2017» көрмесіне байланысты Астана қаласы мен 
Қызылорда облысы әкімдігі арасындағы арнайы әзірленген 
кестеге сәйкес бірінші рет балық және балық өнімдері 
Елордаға жөнелтілді.

Ағымдағы жылдың маусымқыркүйек айлары аралы
ғында «ЭКСПО2017» көрмесін өткізу кезінде азықтүлікпен 
қамтамасыз ету мақсатында Қызылорда облысы 7658 тонна, 
оның ішінде 6847 тонна күріш, 596 тонна балық және балық 
өнімдері, 215 тонна бақша өнімдерін жеткізді.

Осыған сәйкес «Қызылорда СПК Балық» ЖШСның 
3 тонна көксерке фаршы, «АрМКон» ЖШСның 637 
келі ақтабан, 552 келі мөңке, 212 келі сазан, жеке кәсіпкер 
«Т.Игіліков» 1309 келі сазан, 784 келі шортан және 91 келі 
балықтың төсі «Байқоңыр» ӘКК» ҰК» АҚның меншігіндегі 
рефрижераторлармен жабдықталған «DAF» автокөлігіне 
тиеліп, арқа төсіне жол тартты.

Ж.АЙЫМҚҰЛОВ.
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«Сыр – Алаштың анасы» деп 
дәріп те луінің діңгегі тереңде жа
тыр. Жер кін ді гінен жеті қат көк ке 
жол ашылған ар тық шы лы ғын айт
па ғанның өзінде киелі то пырақтан 
кім туылып, кім түлемеді? Басқаны 
былай қойғанда, ананың ақ сүті, 
бабаның ақ батасы, даланың дархан 
иісі қай қазақтың да қасиетіне 
қасиет қоспаса көңіл сарайын бір 
мысқал кеміте қойған жоқ. Әсілі, 
сырбаз Сырдың сарқыты көп, мұнда 
шығармашылықтың шоқтығы бір 
төбе, шабытқа шоқ, жүрекке от 
сыйлап,  көкірек көзін ашқан, таудай 
талап, бар мақ тай бақ берген әсерін 
«жыр елі» деп жалпы атауға жинап 
тұр.  

Әдебиет деген – ұлы майдан. 
Бірақ қарулы емес. Тауып жазса – 
береке, таппай жазса – келеке. Мұны 
жалпы оқырман  тал қы сы дөп басып 
айтады.

Біздің буынның көркем әде
биетке деген құмарлығы ерекше 
болатын. Мектептің маңдайалды 
кітапханасын місе тұтпай, ауылдық 
деген аты бар кітапхананың дү
ние сіне құмарлау болдық. Өйткені 
бала қиялы өсіп, ой әлемі ордасы 
кең кеңістікті шарлаған тұста кесек
кесек тұлғалардың кітабын оқыған 
ұнамды еді. Сексенінші жылдардың 
басында «Қызыл алма» әдебисын 
мақалалар жинағымен қауышуыма 
түрткі болғанына, сыншы Сар балаев
пен сырттай таныстырған ауылдық 
кітапхана екеніне әліге дейін 
қуанамын.

Өмір берсе, дәм бұйырса, мүм
кіндік тисе, уақыттың сабақтастығы 
көп нәрсеге қол жеткізеді екен. 
Мен үшін сәтті ке зең дер сыйы аз 
болмағанын айтқаным ләзім. Жан 
шуағы жылытып, айқын шы рағы 
адаспас жол көрсеткен жақсы адам
дарға жолыққанымды, олардың 
өмір мек тебіндегі орнын үнемі үлгі 
тұтамын. Әсі ресе, әдебиет әлемі 
арқылы әсерге толы шақтардың 
шоқтығы бір бөлек. Бақыт ағамен 
үш арнада тоғысқан жолым бар. 
Алдымен, оның әдеби ортасын тап қан 
Алматыда мен жоғары білім алсам, 
ал, түлеп ұшқан Н.В. Гоголь атындағы 
пе до гогика институтында ұстаздық 
еттім. Ол туыпөскен Жаңақорған 
ауданында қызмет ету мүмкіндігі тиді.  
Анығын айт қанда, көрнекті ақын 
ағамыз Шәкизада Әбдікәрімовтің 
арқасында жазушымен етене жақын 
танысуымның реті осы қарт Қаратау 

етегіне қоныс тепкен Жаңақорған 
жерінде туындады. 

Халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлы ғы ның лауреаты, әдебиет 
сын  шысы Бақыт Тұрсынұлы Сар
ба  лаев биыл мамыражай ма мырда 
жетпіс жасқа толады. Қа рымды 
қа ламгерді туған жері – Сыр елі 
оқыр мандарымен, руханият өкіл   
дерімен жүздесуіне түрткі бо
лып, Қы зылорда облысының әкімі 
Қырымбек Көшербаев арнайы ша
қырту жасап отыр. Бұл өз кезе гінде 
шығармашылыққа қолдау, қа лам гер ге 
құрмет деп ойлаймын.

Ол 1947 жылы 18 мамырда 
Қызылорда облысы, Жаңақорған 
ауданы, «Қызыл Жұл дыз» кең
ша  рының «Жайылма» ауы лын да 
дүниеге келді.

Н.В.Гоголь атындағы педагогика 
инс титутын тәмамдағаннан кейін 
туған ауы лын дағы мектепте сабақ 
береді. Сонан кейін гі уақытта  
Алматы облысындағы Іле аудандық 
«Ильич жолы» газетіне жұ  мысқа 
орналасады. Республикалық «Қа
зақ стан мұғалімі», «Лениншіл жас», 
«Қазақ әдебиеті» газеттерінде, 
«Жалын» альмана хында жемісті 
қызмет атқарады. Сол жемісті жыл
дар дың маңдай тер, мол мехнаты 
Қазақстан Журналистер одағы  сый
лығының, Халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының лауреаты атан
дырды.

19821986 жылдары Қазақ КСР 
Мә де ниет министрлігінің репер
туарлықре дак циялық кол ле гия сында 
аға редактор болды. Ұлт басылымы  
«Ана тілі» газеті бас редакторының 
орынбасары, ха лықа ралық «Қазақ 
елі» газетінің, «Сын» жур на лы
ның бас редакторы лауазымдарын 
атқарды. Оның Ха лықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының Төралқа мүшесі, 
Қазақстан Жа зушылар одағы бас қар
масының хат шы сы секілді  қоғамдық 
қызметі де ел өр ке ние тіне үлкен үлес, 
септігі мол қол ғабыс деп ойлаймын.  

Қаламгер Бақыт Тұрсынұлының 
1981 жылы «Қызыл алма» әдебисын 
ма  қа  лаларының жинағы жарық көрді. 
Мұнан соң «Ел мен Елбасы» атты 
кітап тары шықты. Жекелеген шығар

ма лары орыс, өзбек, қырғыз, моңғол 
тіл де рі не ау дарылды. 

Бақыт ағаның шығармашылық 
әлеуеті әдебиет сыншысы ретінде 
биіктей түседі. Әрине, сын – үлкен 
тез, шығармашылықты ширатуға 
үйретеді. Ал, оған баруға рухани 
және біліми күшіне сенген, әдебиет 
әлемінде терең түсінік, сауатты 
талдау, тіл ерекшелігі, көркемдік 
кеңістігі бай қаламгер болуы керек. 
Сондықтан сыншы болуға екінің 
бірі дауаламайтыны шындық. Солай 
бола тұрып, бекем бет бұрған Бақыт 
Тұрсынұлы өндіріп еңбек етті. 
Оның  «Ақиқат алдында», «Өткірдің 
жүзі», «Жиырма бес», «Бес мүшел», 
«Шандоз сөздің шаһы» әдеби сын 
еңбектері жарық көрді. Мәселе – 
әдеби шығарманың кемшілігінің 
алдын алып, қазақтың көркем әде
биетін олпысолпы дүниеден сақтау 
еді. Міне, кәсіби сыншы Бақыт аға
ның мұндай қадамға баруының 
өзі көзсіз ерлік. Себебі, сыншы 
бейтарап тұлға, біреудің көңіліне, 
біреудің биігіне қарау жараспайды. 
Уақытында заңғар жазушы Шыңғыс 
Айтматов шығармашылығын да сын 
талқысында мүшемүшеге бөліп, 
жіліктеп тастау шеберлігін «оңай 
олжа» емес дер едім.

Ал, «Сенің сүйікті жазушың» се
рия  сымен Бейімбет Майлин, Ілияс 
Жан сү гіров туралы жинақтары, 

"Нұрлан» шы ғар машылық портреті 
оқырман тал ғамын толтырған, көр
кем және ізде ніс нәтижесін көр сет кен 
толымды туын ды лары. Осы орайда 
бір тоқталатын жайт, Қызылорда 
облысы әкімдігінің қол дауы мен 
шыққан көптомдық «Сыр дария 
кітап  ханасы» се рия сымен қа лам 
гердің «Көккесене» әдебисын кітабы 
жа рыққа шықты. Өте сәтті шыққан 
туынды. 

Кітаптың бұлай аталу себебі де 
бар. Оның туған ауылымен іргелес 
Көккесене бейіті тұр. Жаңа қорғандық 
ақын Адырбек Со пы беков айтқандай, 
бұл кесене Алпамыс батырдың жары 
Гүлбар шынға қойылған. Уақыт озған 
сайын тозып бара жатқан көне кесене 
орнына Бақыт аға тарихты тірілтіп, 
ескерткіш тұрғызғандай болды. 

Біз қаламгердің бітімболмысын, 
жан сарайын түгел таныдық дей 
ал маймыз. Олай дейтінім, проза 
жанрын сөйлеткен, әдебиет сын
шысы тұрғысында қалам тер беген 
туындыларын ғана тақымға бастық. 
Ал, қаламгердің өлең сөзден де 
сыбаға тартар ақындық дарыны бар 
екендігіне күмән жоқ. Демек, әлі де 
кемел шағында тұрған қаламгердің 
қолтаңбасы өз биігінде бағалана 
берер. Әзірге уақыт  төрелігіне қал
ды рып, үмітті екенімізді үкілей 
түсеміз.

Бақыт аға – мінезі тұйық, ал, сыр
ласа келгенде үлкенкішіге бірдей, 
жібектей жұмсақ кейіптегі кісі. 
Қарапайым ды лы ғына найза бой
ламайды. Әдеттегідей, атақдаңқын 
салып, тап сырма айтқыштар «тұқы
мынан» емес, барынша бете геден 
биік, жусаннан аласа. Ауданға келіп 
тұрып, ауылына апаратын көлік 
сұрауға жоқ, ілінгенге ілесіп, көптің 
қатарында жүруге дағды адам. Бұл 
біле білгенге мәдениеттілік екенін де 
түсіндік.

Әдебиет маңайында жүрген қа
лам  гер лер рухани бай, етекжеңі кең 
келеді. Дегенмен, қаржыдан қолы 
қысқа, нарық заманының көшіне 
ілесе алмайтын тұс тары болады. Өзі 
ашып айтпаса да, кейде қамқорлық 
күтеді. Жаңақорған жерінде мүм кін
дігіне қарай қаламгерлерге қолдау 
жа саудың қажеттігін перзенттік 
парыз санадым. Өйткені олар халық
тың адамы, ел алдында жүруге тиісті. 

Реті келгенде айтқан жөн шы ғар, 
көрнекті жазушы Тынымбай Нұр
ма ғам бетов ағаның да туған жеріне 
келіп, біреуге міндет артқанын, 

«жағ дай олай еді, жұмыс бұлай еді» 
дегенін естіген емеспіз. Тұйық, әрі 
тұңғиық ағаның талантына тәнті 
көп, ал қарапайымдылығына қайран 
қалатындар одан көп. Жазушының 70 
жылдық мерейтойын атап өтуге өзіне 
өтініш білдіріп, ауданда бірінші рет 
ұйымдастырдық. 

Бірде ғалым Құлбек Ергөбектің 
«Кіта бы шықпаған ақын» атты 
мақаласы қолыма тиді. Автор жа
ңа қорғандық ұстаздың  ұзақ жылғы 
шығармашылығы туралы терең 
толғана келіп, түпкі түйінінде әліге 
дейін ақынның бір де бір кітабы 
жарыққа шық па ғанын сөз еткен еді. 
Мұны оқыған бойда Талап стан са
сындағы мектептің директоры Тұрар 
Сүлейменов ағамызды тауып алып, 
қолжазбасымен та ныс тым. Көп 
ұзамай Тұрар ақын ның «Жүрекке 
жетсе жыр өлең» атты кітабын бас
падан шығардық. Ақынды көзі тірі
сінде қуантқанымыз да бір біткен 
шаруа болды.

Жаңақорған ауданында қыз
мет ат қар ған кезімде Бақыт Тұр
сын ұлына деген құрметімізді қалай 
жеткізсек деген ой жүрді. Оның 
орайы өздігінен табыла кетті. Қазақ
стан Жазушылар одағынан ұсыныс 
түсіп, біз депутаттар кор пу сымен 
ақылдаса келе қарымды қаламгер, 
кәсіби сыншы Бақыт Тұрсынұлы 
Сарбалаевқа «Жа ңа  қор ған ауда ны
ның Құрметті азаматы» атағын беру 
туралы шешім қабылдадық. Бұл 
жерлестерінің бұған дейін әдебиет 
әлемінде талай марапаттар мен 
атақтардан кенде болмаған қаламгер 
құрметіне біл дір ген шын пейіл ба
ғасы, әділ шешімі еді. 

Руслан  РҮСТЕМОВ,
Қызылорда облысы 

әкімінің орынбасары.
Республикалық “Айқын”  газеті

12 мамыр 2017 жыл.

ІНІЛІК ІЗЕТ

ЕскЕ алып, асқа шақырамыз 
Қадірлі әке, аяулы жар Байхожин Махмуд 

Ибадуллаұлының өмірден озғанына да қырық 
күннің жүзі болды.  

Махмуд Ибадуллаұлы 1966 жылдың 23 
шілдесінде Шиелі кентінде дүниеге келген. Орта 
мектепті тәмамдап, арнайы мамандық алып, 
аудандық сельхозхимия мекемесінде жүргізуші, 
Түркістан желілік полиция пунктінде сақшы
қызметкер, одан әрі «АНTRASHSECURITY» 
қауіпсіздік сақтау қызметі жеке күзетінің инспек
торы болып абыройлы қызмет атқарды. 

Әкеміз досқа адал, ағайынтуысқа жанашыр, 
аса бауырмал, ақкөңіл де ақжарқын азамат еді. 
Қолынан келсе, айналасына жақсылық жасауға 
асығып тұратын. Анамыз Шахризада екеуі 5 ұл
қыз өсіріп, тәрбиеледі.

Тағдырға не шара, арамызда жарқылдап 
жүрген атпалдай азаматымыздан қапияда көз жа
зып, қайғы бұлты еңсемізді езіп тұр. Есіктен кіріп 
келердей елеңдеп жүрміз. Ендігі қолымыздан 
келері, жаратқаннан жарылқау тілеп, әкеміздің 
соңынан  дұға бағыштау ғана.

Өмірден озды, алатау аға жаны ізгі,
Сағыныш оты жанардан жасты тамызды.
Аруақты еске алып, Құраннан дұға бағыштау,
Соңында қалған ұлқыздарының бұл парызы,

дей отырып, қадірлі әлеуметті әкеміз Байхо
жин Махмудтың 21 мамырда (20 мамыр күні 
қонақасысы) Жаңақорған кенті, Қорасан Ата 
көшесі №135 үйде берілетін қырықкүндік асына 
шақырамыз.

Еске алушылар: Байхожиндер әулеті.

Өнім аттары Құндылығы
(теңге)

Салмағы 
(гр.)

11.05.2017 ж. 
күнгі  бағасы

(теңге)  
Инвестициялық алтын монеталар:
«Жібек жолы» инвестициялық монета

«Алтын барыс» инвестициялық монета

Инвестициялық күміс  монеталар:
«Күміс барыс»

Алтын монеталар:
«Барыс»(UNCIA), «2011 жылғы 7ші қысқы Азия ойындарына арналған 
монеталар»
«Мысық тектес жыртқыш, бұғылармен бірге»
«Жалаулы қазынасы», «Мысық тектес жыртқыш, бұғылармен бірге»
Әлемнің әйгілі мешіттері:  «Сұлтан», «Жартастың күмбезі» «Mohamed Ali» 
«Omar Ali Saifuddin» «TajUl»,«Zahir»
«Baiturrahman»
«Шоқан»
«Сүйінбай», «Әл Фараби».
«Абай», «Мешін жылы», «Қоян жылы»
«Жылан жылы»
«Құрманғазы», «Жылқы жылы»
«Қой жылы»
«Тауық жылы», «Әбілқайыр хан»
«Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған монеталар»
«2011 жылғы 7ші қысқы Азия ойындарына арналған монеталар»
«Ұлттық валютаны енгізудің 20 жылдығына арналған ескерткіш монеталар»

Күміс монеталар:
«Ауыр атлетика. Олимпиада ойындары2012», «Баскетбол. Олимпиада 
ойындары – 2016»
«Шайбалы хоккей. Олимпиада ойындары 2014»
«Конькимен сырғанау спорты. Олимпиада ойындары 2014»
«Сырықпен секіру. Олимпиада ойындары 2016» 
«Бокстан әлем чемпионаты. Алматы 2013» 
«ШЫҰ 10 жылдығына»
«ҰҚШҰ».
«Каспий итбалығы»,  «Шәкен Айманов»
«Бұлан. Бастырма», «Тауық жылы», «Әбілқайыр хан»
«Тұңғыш ғарышкер»
«Мир» ғарыш станциясы»
«Көкпар», «Қой жылы», «Байқоңыр», «Сiрко» 
«Қосаяқ»
«Наурыз мейрамы», «Бауырсақ», «Дәуіт», «М. Ғабдуллинге 100 жыл», «2015 – 
Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы» 
«Арқар. Көшпенділер алтыны»
«Сүйіндір», «Қара кірпі», «Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары 
съезіне 10 жыл»,  «Ұлттық валютаны енгізудің 20 жылдығына арналған 
ескерткіш монеталар», «Жылқы жылы», «Шурале» 

«Шоқан», «Т.Г.Шевченкоға 200 жыл»
«Сексеуіл»»
« 8 Наурыз»
«Абай», «Мешін жылы», «Үстірт муфлоны», «Қожанасыр», «Бата»
«Шыбыншы тоғай», «Жаңа жылдарыңызбен!»
«Бәйшешек», «Төбет»
«Сабаншы»
«Күлтегін»
«ХҒСХалықаралық ғарыш станциясы»
«Буран»  орбиталық ғарыш кемесі
«Туған күнімен»
«Тазы», «Алқа»
«Махаббат»
«Венера10» ғарыш  аппараты
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Монеталарды Ұлттық Банктің Қызылорда филиалынан  сатып алуға болады.
Мекен-жайымыз: Б.Асқар көшесі  30 үй.  Анықтама телефондары: 27-84-34, 27-04-78.

«ҰлТТыҚ БАнКТің ҚызылОРдА фИлИАлы ТӨМЕндЕгі 
МЕТАлл АҚшА ӨніМдЕРін САТАТындығын 

хАБАРлАйды

хАБАРлАндыРу
«Көлжан» ЖШС 2007 жылдың 28 маусымындағы 

№204п «Қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізу жөнін
дегі нұсқаулықтың» 52ші тармағына сәйкес «Тұзкөл кен 
орнын пайдалану сынама жобасының» «Қоршаған ортаға 
әсерін алдын ала бағалауды жобалау» құжатын талқылау 
үшін қоғам дық пікірдің жазбаша ұсыныстары мен ес кер
тулерін қабыл дайтынын хабарлайды.

Жергілікті атқарушы орган – «Қызылорда облысының 
табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу бас
қар масы». Жауапты тұлға – Құрманаева Айгерім, тел.:8 
(7242) 605369.

Тапсырыс беруші – «Көлжан» ЖШС. Мекенжайы: 
Қызыл орда қаласы, Қазыбек би к., 13, байланыс тел.:  
8 (7242) 261053.

Жобаны әзірлеуші – ТОО «Научно Производственный 
Центр», байланыс тел.: 8 (7292) 303701, факс (7292) 
303722.

Жоба бойынша құжаттамалар орналасқан интернет
ресурс мекенжайы – www.tabigat.ekyzylorda.gov.kz;

Тапсырысшының электрондық поштасы – Бақыт Нұр
сұл тан, Қызылорда қаласы, Әйтеке би к., 17 «А», тел.: 8 
(7242) 299974, email: Nursultan.Bakhyt@petrokazakhstan.
com.

Еліміз қабылдаған әлеуметтікэкономикалық 
орнықты дамуға көшу туралы ұлттық бағдар
ламада басымдық беретін негізгі бағыттардың 
бірі – ауыл шаруашылығын, әсіресе суармалы
егіншілік  саласын көтеру болып отыр. Демек, 
алдымызда Арал өңірінде  суармалы егіншіліктің 
мәдениетін жоғары сатыға көтеріп, жалпы дамуға 
өзіміздің қомақты үлесімізді  қосу міндеті тұр. 

Мұндай күрделі істің орындалуы оңай шаруа 
емес. Әйтсе де, соңғы жылдары ел Президентінің 
осы бағыттағы салиқалы саясаты мен қолдауы 
арқасында аймақ басшылығының тыңғылықты 
істерінің нәтижелері Арал өңірінде әлеуметтік
экономикалық дамудың әлеуеті мықты екенін 
көрсетеді. Соңғы жылдары біздің облыс 
Қазақстан бойынша орнықты дамудың алдыңғы 
қатарындағы озат орындардың бірін иемденуі 
соның айғағы.

Арал өңірінде егіншілік суармалы екені 
белгілі. Далалы аймақтардағы егіншілікпен са
лыс тыратын болсақ, суармалы жермен жұмыс 
істеу өте қиын. Өйткені, жер пайдалану мен өнім  
алу тұрақты болады. Соған орай, мұнда егіншілік 
көпсалалы, яғни, алуан түрлі дақылдар егіледі, 
оның ішінде суға бастырып егетін күріш дақылы 
да бар. Кеңес үкіметі кезінде Арал өңірінде  
күріш өндірісін көбейту мақсатында суармалы 
жерді пайдалану инженерлік жүйеге келтіріліп, 
ірі көлемде суаруқашыртқы жүйелері салынды, 
ауыспалы егістер енгізілді. 

Ауыспалы егісте күріш дақылы 2 жыл 
қатарынан егілгеннен кейін құрғақта өсетін басқа 
дақылдармен алмастырылып отыруы қажет. Егер 
күріш бір жерде 35 жыл немесе одан да көп жыл 
бойы үздіксіз егілсе, ол танаптарда күрмек, шиін, 
доңызқоға секілді арамшөптер көбейеді. Сонымен 
бірге, топырақта ауакорексу режимдері өзгереді. 
Осыған сәйкес топырақтың физикалық қасиеті 
нашарлайды, қара шірінді, қоректік заттар мөл
шері жылдан жылға азая береді.

Өңірде ұзақ жылдар бойы күріш өсірілуіне 
байланысты суармалы жерлерде жерасты су
ла рының деңгейі көтеріліп, минера ли за ция
лануы артты, мелиоративтік жағдайы нашарлап, 
топырақтың тұздануы күшейе түсуде. Осындай 
себептерден айналымдағы 286 мың гектар 
жердің 129,8 мың гектарының мелиоративтік 
күйі нашарлап, 58,5 мың гектары кәдеге жарамай 
айналымнан шығып қалды. Бұл үлкен проблема 
жоспарлы экономикадан бізге қалған жағымсыз 
мұра болды.

Арал өңірінің суармалы алқаптарында суару
қашыртқы жүйелерін үздіксіз жұмыс істейтіндей 
тәртіпке келтіру, ауыспалы егістердің танаптарын 
ықшамдап, дақылдардың алмасу ретін қалпына 
келтіру, егілетін дақылдардың түрлерін көбейту, 
жерасты ыза суының деңгейін төмендету, егінді 
суару нормасын қатаң сақтау, тыңайтқыш 
қолдануды агрохимиялық картограммаға сәйкес 
жүргізу жұмыстарын кешенді орындау қажет. 
Ең бастысы, топырақты жасаң органикалық 

затпен байытып, оның биологиялық белсенділігін 
күшейту болып табылады. Сонда ғана еткен еңбек, 
төгілген тер сапасы жоғары мол өнім түрінде 
қайтады. Сондықтан, әсіресе, мелиоративтік 
жағдайы азғындаған, қайта сорлана бастаған 
танаптарда топырақтың органикалық қорын 
қалпына келтіру қажеттілігі туындайды. Әрине, 
ғылымда дәлелдегендей, гектарына 3040 тонна 
көң беру тәсілі бүгінгі таңда мүмкін болмай 
тұрғаны баршаға белгілі. Себебі, бұрынғыдай 
ірі шаруашылықтарда тиісті түрде болатын мал 
фермалары жоқ. Осы орайда күріш ауыспалы 
егісінде топырақта мол органикалық қалдықтар 
түзіп, оның құрамын жас тыңайтқыштармен 
байытатын көпжылдық шөптердің ролі орасан 
зор.

Суармалы жерлерде топырақты органикалық 
затпен байытатын маңызды фитомелиорант 
ретінде қолданыста жүрген бұршақ тұқымдас 
дақылдың түрі екеу, олар – жоңышқа мен түйе
жоңышқа. Соңғысы кең көлемде егілмей жүр.

Түйежоңышқа - 2 жылдық өсімдік. Оның ақ, 
сары және жоңышқа тәрізді түрлері бар. Біздің 
өңірде қолданыста жүргені сары түйежоңышқа. 
Мұны әмбебап дақыл десе де болады. Өйткені, 
диқандардың барлық талаптарына сай келеді. 
Түйежоңышқа жер талғамайды, әсіресе, ескірген, 
тұздана бастаған, құнары жоқ топырақтарда да 
өсе береді. Тамыры күшті, терең кетеді, тамыр 
түйнектеріндегі бактериялар атмосферадағы 
молекулярлық бос азотты жинап, топырақты 
азотпен байытады, құнарландырады. Бойы биік, 
өте көп вегетативтік масса жинайды. Ол керемет 
белокты мал азығы бола алады. Бірақ, құрамындағы 
фитонцид заты кумариннің (сары түйежоңышқада 
оның мөлшері 1,1−1,2%) жағымсыздау иісі бар. 
Алғашқыда мал оны аздап жейді, кейін үйренген 
соң құнығып жейтін болады. Сауын малдың 
майлы сүті көбейеді, бойдақ мал тез семіреді. Тағы 
ұнамайтын ерекшелігі оратын мерзімі өтіңкіреп 
кетсе, сабағы қатып, ағаштанады, жапырақтары 
түсіп, дәні төгіліп қалады. Оны болдырмау үшін 
түйежоңышқа гүлдей бастағанда ору керек. 
Сонда сабағы жұмсақ, жапырақтары түспейді, 
керемет дәмді шөп береді. Оған қосымша, 
гектарына 300 центнерден жоғары түзетін көк 
балаусасын әртүрлі микробиологиялық қоспалар 
қосу арқылы құнарлы сүрлем жасап мал азығына 
пайдалануға болады. Ең бастысы, оның өсу дәуірі 
екіақ жыл болғандықтан, екі жылдан кейін өсу 
дәуірін тоқтатады да, шіри бастайды. Яғни, алғы 
дақыл ретінде өзінен кейін егілген тек күріш ғана 
емес басқа да ақ дақылдарға қажетті қорек алуына 
және жоңышқа сияқты қаббатасып өсіп кедергі 
жасамай, керісінше қолайлы жағдай туғызады. 
Керек десеңіз, бұл танаптарда минералды тыңайт
қыш тар пайдаланбайақ, экологиялық таза өнім 
алуға қол жеткізуге болады.

Түйежоңышқаның дәні жоңышқаның дәні
нен сәл ірілеу. Бір гектар жерге 15-18 келі тұқым 
себіледі, оны 23 см тереңдікке тастайды. Сонымен 

бірге түйежоңышқа егісінде бал аралары сапалы 
бал жинайды. Түйежоңышқаны бір жылдан кейін 
жасыл тыңайтқышқа пай да лануға болады.  

Арал өңіріне сары  түйежоңышқаның кел
ге ніне де көп уақыт болды. Алғашқы жылдары 
жүргізілген тәжрибеде: бірінші жылы гектарына 
300350 центнерден, ал екінші жылы 500 
центнерге дейін жасаң шөп берді. Топырақтың 
айдау қабатында қалған тамыр массасында 
гектарына 140160 келіге дейін азот жиналғаны 
анықталды. Екі жылдық түйежоңышқаның шы
мын айдап, күріш еккенде оның гектарлық өнімі 
62 центнерден айналды. Бұл, әрине, тәуір көр
сеткіш. Оның тағы бір тиімді қасиеті, оның жас 
өскіндері тез бойлап өсіп, арам шөптерді құртып 
жібереді. Оны сидерат ретінде пайдаланғанда 
топырақта  органикалық зат көп жиналады. 
Осы қасиеттері түйежоңышқаның егіс көлемін 
көбейту арқылы суармалы жерді экологиялық
мелиоративтік сауықтырып, құнарлы мәдени 
топырақ жасауға мүмкіндік береді.

Дегенмен, осыншама жақсы қасиеттеріне 
қарамайоның егіс көлемі өндірісте жоқтың қасы. 
Олай болуының басты себебі аймақта аудан
дастырылған түйежоңышқа сорттары шөбінің 
құрамында мал сүйсініп жей алмайтын кумарин 
қышқылы мөлшерінің жоғары болуы әсер етіп 
отыр.

Бүгінгі таңда түйежоңышқа дақылын күріш 
ауыспалы егісінің жаңа үлгілеріне енгізуге 
қолайлы жағдай туып отыр. Себебі, ел ғалымдары 
құрамында кумарин қышқылының мөлшері өте 
аз, жапырақтары түспей сақталатын, сабақтары 
жұмсақ, мал сүйсініп жейтін «Сарайшық» 
сияқты түйежоңышқаның сорттарын шығарды. 
Осы тұрғыда айта кету керек, Қазақ күріш ша
руа шылығы ғылымизерттеу инстиутының ға
лым дары талаптарға сай түйежоңышқаның 
«Приаральский 19», «Балауса» сорттарын шы ға
рып, өндіріске енгізе бастады.

Қорыта айтқанда, түйежоңышқа дақылы, 
оның жаңа сорттары облыс аймағының егіс ал
қап тарында өз орнын тауып, өңірдің эколо
гиялық ақуалын, ауыл шаруашылығы өндірісінің 
экономикасын жақсартуға ықпалын тигізетін 
дақыл болатынын анық деп санаймыз.

Қадірлі диқан қауымы! Аз шығын жасап, 
мол сапалы өнім алам десеңіз, ауыспалы егістің 
тиімді үлгілерін игеріп, өсімдік шаруашылығын 
әртараптандыра отырып, түйежоңышқа сияқты 
егіншілік мәдениетін, тиімділігін күрт өзгертетін 
дақылдарды өндіріске енгізуге өз үлесіңізді 
қосыңыз.

Ә.ТОҚТАМыСОВ,
ауыл шаруашылығы ғылымдарының 

докторы, ҚР АшғА корреспондент-мүшесі.
К.шЕРМАғАМБЕТОВ,

ауыл шаруашылығы 
ғылымдарының кандитаты.

АУЫСПАЛЫ ЕГІСТІҢ ӘЛЕУЕТІ

Қызылорда облыстық проку ра
тура сының басшылығы мен ұжымы 
облыс прокурорының аға көмекшісі 
Кемалов Асқар Жәмитұлына әкесі

Жәмит Кемаловтың
қайтыс болуына байланысты қай
ғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***

Электрлік тар
ты лыс күші бар 
«Фор мула Е» жа
рыс автомобилі 
Э КС П О  2 0 1 7  н і ң 
Гер маниядағы пави
льо  нына қойы ла ды.  
Бұл жа   йында бүгін 
баспасөз кон фе рен 
ция сында креа  тивті директор 
Андреас Хорбельт хабарлады. 
Оның айтуынша, тартылыс күші 
бар мұндай автомобильдер – 
жаңа көлік жасаудың таптырмас 
көзі болып саналады.

«Жаңғырмалы энергия кө
зі нен қуат алатын электрлі тар
ты лыс күшіне ие қозғалыс 
құ ра лы – ауа райына зияны ти
мейтін жаңа көлік жасап шы
ғарудың таптырмас көзі». Біз
дің павильондарда лимузин, 
«Формула Е жарыс автокөлігі» 

және электржетекті 
қос дөң ге лекті кө
ліктер қойылатын бо
лады», – деді Андреас 
Хорбельт.

Сонымен қатар, 
Андреас Хорбельт 
ЭКСПО2017 көр
ме сінде Германия 

па ви льо нында «Болашақтың 
қа ла сына» кеңінен үңілуге 
мүм кіндік болатынын да айта 
кетті.  Оның айтуынша, неміс 
павильондарында тұрғын үй 
мен көлік жайын жақсартуда 
оң шешімдер мен жаңартпалар 
ұсыналатын көрінеді.  Көрмеге 
келушілерге электромобильдер 
мен энергия алу үшін шығыннан 
гөрі қуат көзін көбірек бөлетін 
балдырлар мен көмкерілген үй
алды жиектері бар «ақылды үй 
де» көрсетіледі.

ҚУАТ КӨЗІ – ОҢ БАҒЫТТА

семинар

«достық үйінде» «Экстремизм және 
терроризм про фи лак тикасы»  тақы ры бын да 
семинар өтті. Оған облыс ау ма ғында про-
фи лак ти калық жұмыстар жүр гі зетін ақ па-
раттық-түсіндірмелік топ мү шелері қатысты.
Жиынды облыстық жұ мыл дыру да йын дығы бас

қар масының бас шысы – тер ро ризмге қарсы комиссия 
аппаратының басшысы Серік Сермағамбетов ашып, 
онда діни экстремизмге және тер ро ризмге қарсы іс
қимылдар, аза мат тық қорғаныс, жұмылдыру да йын
дығы және аумақ тық қорғаныс салалары бойынша 
баяндады. 

Шараның мақсатына сай «Салауат» оқытумәдени 
ор та лығы» ҚБ төрағасы, ҚР Дін іс тері және азаматтық 
қоғам ми нистр лі гінің республикалық ақ па  рат тық
насихаттық тобының са рап шысаясаттанушысы, Қа
зақ стан кине мато графтары одағының мү  шесі Руслан 
Иржанов «Экстре мизм және терроризм про фи лак ти
касы» тақырыбында баян дама жасады. 

– Елбасы рухани жаңғыруды мемле кеттік саясат 
ре тінде алға тартып отыр. Ал мемлекеттік саясаттың 
рухани тұсын қарас тыратын болсақ, міндетті түрде 
дін жайында сөз қозғаймыз. Қа зіргі таңда жалпы 
қоғамда діни ахуал өзекті мәселелердің біріне 
айналғаны жасырын емес. Атап айтсақ, деструктивті 
діни ағым дардың зардабы қоғамға қауіп төн діреді. 
Егер дер кезінде алдын алмасақ, олардың идеоло
гиясы жастарымызды діни экстре мизм нің қармауына 
түсіреді. Сон дық тан, Мемлекет басшысы айт   қандай, 
біз өзіміздің ұлттық ко дымыз ар  қылы жат пиғылды 
әрекеттерді қабыл дамай, рухани күшқуатымызбен 
қарсы тұра білуіміз қажет, – деді Руслан Самарханұлы. 

Семинарда экстремизм мен тер ро ризмге әкелетін 
қа уіпқа тер лердің мәні, діни модера тор лардың 
қитұрқы ісқи мыл дары жайлы кеңірек айтылып, 
оларға тосқауыл жасау және алдын алу жолдары 
қарастырылды. Қа ты сушылар аталған бағытта туын
дайтын мәселелер мен ойпікір лерін ортаға салды.

нұрбек дӘуРЕнБЕКОВ.

ЖАТ АҒЫМҒА ЖАҚЫНДАМА

хАБАРлАндыРу
“Қызылорда облыстық тұтыну шы лардың құқығын қорғау 

қоғамы” Қоғамдық бірлестігі облыстық ішкі саясат бас қар
ма сының тапсырысы бойынша 23.05.2017 ж. сағат 16:00де 
«Қоғамдық келісім» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мә
жі ліс залында, Қызылорда қ., Ы.Жақаев ксі, 24 (Достық  үйі) 
ме кен жайында «Жылу энергиясын жіберу» тақырыбы бо йынша 
қоғамдық тыңдау болатынын хабарлайды.

ТҮсІНДІрмЕ ЖҰмысыН ЖҮрГІзДІ
Техникалық реттеу және метрология комитеті облыс бойынша депар

таментінің қызметкерлері «КазСтИн» РМК өкілдігімен бірге «НурСтрой 
ЛТД» ЖШСда болып, түсіндірме жұмысын жүргізді.

«НурСтрой ЛТД» ЖШС 2005 жылы «Еңбек» АҚ базасында құрылған. 
Мұнда 6 өндірістік цех жұмыс істейді. Олар – бетон, темір, дайындау, электрлі, 
механикалық жөндеу және компрессор цехы. 2006 жылдың қыркүйек 
айында компания Сапа жүйесі менеджменті бойынша ИСО 90012001 
халықаралық стандартын толық енгізді. Компанияда өндірістіказаматтық, 
ауыл шаруашылығы және су шаруашылығы құрылысына арналған өнімдер 
шығарылады. Зауыттың жобалық қуаты – жылына 84 мың м³ темірбетон 
өнімдері. Қазіргі кезде 120дан аса темірбетон өнімдерін шығарады.

Түсіндірме жұмысын жүргізу барысында мамандар «Өлшем бірлігін 
қамтамасыз ету туралы» ҚР Заңы бойынша кеңестер берді.

Техникалық реттеу және метрология комитетінің 
облыс бойынша департаменті.

Облыстық ішкі саясат бас қар 
масы мен «Сыр медиа» ЖШС ұжы мы 
республикалық «Айқын» га зеті нің 
облыстағы меншікті тіл шісі Миуа 
Байназарға інісі 

Ерқанат Байназаровтың
мезгілсіз қайтыс болуына бай ла
ныс ты қайғысына ортақ тасып, кө ңіл 
айтады.

хАБАРлАндыРу
Құрметті, Астана «ЭКСПО2017» 

 ха лық аралық ма ман    дан ды рылған кө р ме
сі не бару шы облыс тұр ғындары, көрме 
ке зеңінде ЭКСПОқа лашықта орналасқан 
тұр ғын үй кешеніне орналасу мүм кіндігі 
«ЭКСПО2017» ре сурс тық ор талықтан қо
лайлы ба ғада, же ңіл діктермен жүзеге асы
ры ла тындығын хабарлайды.
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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

білім

     

     

     

Сөйлеу бар да, жазу бар. Сөйле
генде тілімен орақ оратын «шешен
дер» жазуға жоқ, шорқақ келетінін 
өмірден көріп те жүрміз. Жақсы 
сөйлеп, шебер жазу үшін терең ой 
керек. Көрікті ойдан ғана көркем 
сөз шығады. Көркем сөзді ақ қағазға 
өрнектеу үшін әрине, ерекше талант 
керекақ. Ой нәрсіз болса, сөз мәнсіз 
шығады. Ал мәнсіз сөзді жазғаннан 
жазбайақ қойғанның өзі әлдеқайда 
жақсы.

Терең ойды тебіреніп, толғап 
жазуға төселген жақсы інілерімнің 
бірі – профессор Қали Омаров. 
Суретші қандай сурет салса да, жазу
шы қандай жанрда не жанрлық түрде 
шығарма жазса да, ақын кез келген 
өлеңінде өзін, өзінің жан дүниесін, 
сезімсырларын, мінезқұлқын, дү
ние танымын араластырмай тұра 
алмай ды. Ғалымдар да солай. Ғылыми 
мақалалар мен еңбектерде көркем 
шығармалардағыдай болмағанымен, 
ғалым бейнесі, болмысы, ұстанымы, 
көзқарастары мен пікірлері арқылы 
оның өзін  тануға болады.

Қолымызда Қ.Омаровтың «Текті
лер тағылымы» деп аталатын кітабы. 
Кең көлемді кітаптың мазмұны 
салмақты екен. Автор ататек жай
ында толғаныпты, шежіре шертіпті. 
Бұлардың біртегіс жан аңсауынан 
туған туындылар екені көрініп 
тұр. Ататегіңді өзің түгендемесең, 

ешкім саған түгендеп бермейді. Қали 
сияқты азаматтар әр рудан, әулеттен 
шығып өздерінің тектерін түгендеп 
жазса, тарих содан құралады. Бұл 
бір жағынан жастарды тәрбиелейді. 
Қазақ халқының қатты ренжігенде 
айтатын сөзі «көргенсіз, тексіз» де
ген сөздердің болуы тегін емес.

Тегімізді тексеру, түгендеу, бұл 
– ұлттық мәселе. Қ.Омаровтың өз 
мақалаларында осы ұлттық мәселеге 
жиі баратыны,  ұлтсыздықпен күре
сетіні маған ұнайды. Өз басынан, 
отбасынан асып, ел қамын, ұлт, 
халық жайын ойлайтындар осы Қали 
тақылеттес жігіттер. Бұлар қарынның 
қамы, дүние жинау, тиыннан тиын 
құрастырып баю дегендерге мой
ын бұрмайды. Үлкен ойлардың, 
армандардың жетегінде жүреді. 
Ал түптің түбінде халық жадын
да қарынбайлар мен дүниеқоңыздар 
емес, Қали сияқты арқалы азаматтар 
қалады.

Қалимен 1520 жылдың көлемін
де бірге қызмет жасап келеміз. 
Ол – мінезді жігіт. Ойын, пікірін 
жасқанбай ашық, тура айтады. Әсі
ресе, ұлттық, елдік мәселелерге кел
генде оның даусының басқалардан 
басымырақ шығатынын көріп 
жүрміз. «Кәтепті нағыз нар керек, 
біздің бұндай ұлы іске», – деп ұлы 
ақын Махамбет айтқандай, ұлттық, 
елдік мәселелер төңірегінде ой ай
тып, пікір қалыптастыру үшін бізге иі 
қанбаған терідей былжырап тұратын 
жасықтар мен бір ұртында өзін ғана 
ойлайтын қулығы бар пасықтар емес, 
кеудесі елін сүйетін күйқазына мен 
ұлы махаббатқа толы Қали тақы
леттес арқалы азаматтар керек. 
Арғымақтар аламан бәйгеде оза шау
ып келе жатып артындағы ілесіп келе 
жатқан тайқұнандардың шабысына 
көз салады екен, қайсысы ертең ор
нымды басар деп ойлайтын көрінеді. 
Қазір дер шағында, ат арқасындағы 
азамат Қалидың ұлттың қазіргісі 
мен болашағына,  ертеңіне көп іс 
атқаратынына сенім мол.

Өйткені, ол – публицист  жазушы 

болып қалыптасып үлгерген қалам
гер.

Публицистика сөзінің қазақша 
мағынасы уақытпен үндестік де
генге саяды. Уақыттың, қоғамның 
ең бір ділгір, зәру мәселелерін ай
тып, көтеріп жазу публицистикалық 
шығармалардың үлесіне тиеді. Ал 
Қалидың бұл саладағы мақала
ларынан, очерктерінен оның қаламы
ның төселіп қалғанын, мәсе лені қоя 
отырып өткір әрі терең ой айта алаты
нын байқау қиын емес. Оның: «Билер 
институты хаһында», «Сыр өңіріндегі 
ағартушылық дәстүр», «1916 жылғы 
ұлтазаттық көтеріліс: жаңа дерек
тер мен дәйектер», «Қазақ қоғамы 
және рухани даму мәселелері», т.б. 
мақалаларында қоғамның қазіргі 
жағдайындағы зәру, өзекті мәселелер 
қойылуымен қатар, оларды шешудің 
міндеттері белгіленеді. Оралымды 
ойлар мен толымды пікірлердің ай
тылуы мақаланың мазмұнын жандан
дыра түсіп, әсерықпалын күшейтеді. 
Бұл жерде қаламгердің, публицист 
Қали Омаровтың қалыптасқан, әсерлі, 
ықпалды стилінің куәгері боламыз. 
Ол не жазса да барын беріп, жанын 
салып жазады. Оның мақалаларын, 
ғылыми еңбектерін оқыған кез кел
ген адам терең тұшынады, санасын 
сергітіп, ойын жинақтайды.

Қали Омаров – эссеистжазушы. 
Оның эсселерінде нәзік жүрек дірілі, 
адамның жан жүйесін танудағы 
зеректік, талғампаздық, образды жа
сауға келгендегі аңғарымпаздық си
паттары бірден байқалады. Қаламын 
ар мен ұятқа суарып отырып жа
затын болғандықтан ол адамта
ну мен тұлғатану мәселелерінде кең 
көсіледі, бір ғажабы шындық пен 
шынайылықты бағдаршам етіп алып, 
адам психологиясының, жанының, 
сезімсырларының ең бір нәзік, 
құпиялы қатпарларын жер асты
нан кен іздеген кеншідей қопара 
қазады, табады, оның жылт ет
кен жақсылығына жүрегі жарыла 
қуанады. Бұндай қасиет екінің бірінің 
басында бола бермейді. Қалам ұстап, 

жазып жүргендердің өзінде адам
тану үстінде сирек сұңғылалықпен 
бейне жасай алу оңай шаруа бол
маса, Қ.Омаров эсселерінде осын
дай сындарлы сипат жетерлік. Бұған 
дәлел – оның «Біліс батыр – Сыр 
пер зенті», «Қайраткер келбеті», «Ұлт 
руханиятының қайраткері», «Санат
кер», «Ұлт қаһарманы» т.б. мақа
лалары, эсселері. Сыршылдық си
паты, пәлсафалық тереңдігі мол 
осын дай шығармаларды дүниеге 
әкелу үшін терең білімпаздық, эру
дицияның биіктігі, психологтық – 
бәрібәрі болуға тиіс болса, эссеист  
жазушы Қали Омаровтың болмысын
да бұлардың бәрі бар. Ол адамтануға 
келгенде адаспайды да алжаспайды. 
Адам бейнесін сұлу сөзбен, ыстық 
сезіммен, салқын ақылмен келістіріп 
жасайды. Ғылыми тұрғыдан ойлай
тын адамдардың өз ойпікірлерін 
көсіле жазуға төселгені ұлт мерейі 
деп ойлаймын. Елбасымыздың «Бола
шаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
мақаласының мағыналы мазмұнын 
ашу үшін де Қ.Омаров сияқты ойлы, 
сырлы жазатын ғалымдар, жазушы
лар, көсемсөзшілер керекақ. 

Қағынан безген құландай ұлттық 
дәстүрдің негізінен, мәйегінен қара 
үзіп, қашықтап бара жатқандай ел 
едік, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
жоғарыда аталған мақаласынан кейін 
әсіресе рухани салада дүр сілкініс  
болатыны айдан анық. Профессор 
Қ.Омаровтың «Тектілер тағылымы» 
кітабы руханият дүниемізге қосылған 
қомақты үлес деп ойлаймын. Бұндай 
кітаптарды әсіресе, жастардың оқып, 
санасын сілкінтіп, рухын көтеруі қо
ғам үшін аса маңызды болмақ. Ар
қалы азамат Қалиға қаламың қай
раттана берсін, ұлт үшін, ел үшін 
қыз метте қажырлы күрескерлігің ар
та берсін демекпін.

Б.КӘРІБОЗҰЛЫ,  
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері,

филология ғылымдарының 
докторы, профессор.

ҚАЛАМ ҚАЙРАТЫ

ҰСТАЗЫҢА ШӘКІРТ БОЛ, 
ШӘКІРТІҢЕ ҰСТАЗ БОЛ

КӨРКЕМСӨЗ ОҚУ 
ШЕБЕРЛЕРІ
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық ғылымиәмбебап кітапхана сында Орал

хан Бөкей атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің ХІХ облыстық байқауы өтті. 
Байқауға Қызылорда қаласы мен барлық аудандардан 1735 жас аралығындағы 
16 талапкер қатысты. Биылғы байқаудың ерекшелігі сайысқа мемлекеттік 
қызметкерлер де қатысты. 

Талапкерлер байқауда Оралхан Бөкейдің шығармашылығымен қоса, басқа 
да қазақтың белгілі ақынжазушыларының кез келген көркем және драмалық 
шығармаларынан үзінді оқыды. Талапкерлердің өнерін Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің қазақ тілі мен әдебиеті және журна
листика кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты Ай
ман Айтбаева басқарған қазылар алқасы бағалады. Байқаудың сарапшылары 
үміткерлердің өнерін бағалау кезінде олардың көркем мәтінді оқу шеберлігіне, 
дауыс мәнеріне және тіл тазалығына, мәтінді таңдау талғамына, сахналық оқу 
шеберлігіне, сондайақ, сахналық киім мәдениетіне баса назар аударды. 

Байқау қорытындысымен Қазалы ауданы, Кәукей ауылының тұрғыны 
Айсұлу Насыр І орынды жеңіп алды. Ал Арал ауданындағы №13 орта мектептің 
география пәні мұғалімі Алтынбек Қыстаубаев келесі жүлделі орынға лайық деп 
танылса, Жаңақорған ауданындағы №1 «Кәмшат» балабақшасының әдіскер
психологы Айдын Кекілбаева ІІІ орынға ие болды. Қызылорда медициналық 
жоғары колледжінің студенті Ердос Төлебаев, «Болашақ» университетінің 
студенті Қымбат Тоқтанова, И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық
техникалық жоғары колледжінің студенті Назгүл Садықоваға ынталандыру 
сыйлықтары табысталды. Байқау жеңімпаздары басқарманың дипломдарымен 
және ескерткіш сыйлықтарымен марапатталды.

Шынар БЕКБАН.

Жүректі жарып шыққан туындыларға «күй» деп атау берген қазақ оны 
тәрбие бұлағы, әсемдікке баулу көзі деп білген. Осы бір қанатты сөздің 
өзіненақ адамның бес күн өмірі әнмен өріліп, күймен көмкерілетінін 
байқаймыз. Сонымен қатар жас өрендерді бейжайлықтан құтқаратын да 
–музыка. Себебі, кей әуен ұран болып жігерлендірсе, енді кейбірі терең 
ойға жетелейді. Кейбірі жақындарға деген махаббатын жеткізуге себепші, 
кейбірі өсиет айтады. Тұңғиықтан суырып алып, тәуекелге бел байлатады. 
Бірақ жаһандану дәуірінде осындай күшке ие жеті әуеннің құдіретіне аса 
мән бермей, техникалық, технологиялық жетістіктерге қол ұратын дәрежеге 
жеттік. Роботтың отаны саналатын Жапонияның өзі гуманитарлық салада 
дағдарысты бастан кешуде. Өйткені, олар техникалық бағытқа басымдық 
беріп, қаржыны да соған құйған. Салдарынан жеткіншектер сөйлеуден 
қалып, музыка саласына тоқырау келген деседі. Бірақ қатесін дер кезде 
сезген ісіне мығым, жинақы  жапон елі әдебиет және  өнер саласын шырқау 
биікке көтермек үшін бүгінде оған  күш пен қаржы салып отыр. Біздің елде 
де тәуелсіздік алғалы Елбасы өнер мен мәдениетке үлкен қолдау білдіріп 
келеді. Қаладағы білім беру ошақтарында ән, би үйірмелерінің есігі ашық. 
Қосымша білім беру орталықтарында да осындай үйірмелер бар. Осы 
музыкалық ансамбльдер, оркестрлер бүгінде жемісті жұмыс жүргізуде. 
Биыл 1 маусым – Балаларды қорғау күніне орай музыкалық  ансамбль
дер шеруі ұйымдастырылмақ. Еліміз бойынша алғаш рет қолға алынған 
шараға дайындық қызу жүруде. Өнерпаз мектеп оқушылары мен колледж 
студенттері оған қызығушылықпен кірісіп, әзірлік жасауда. Ұстаздар 
қауымы бұған шын қуанып, сәттілік тілесті. Ең бастысы, музыкалық ан
самбль шеруі ел қолдаған бастамаға айналатынына сенім білдірді. 

Айгүл КӘРІБАЕВА,
№ 6 орта мектеп мұғалімі.

Балаларды қорғау күні қарсаңында ЖАРАмсЫЗ дЕп 
ЕсЕптЕЛсІН

Абдилдаев Адилбек Калма  гам
бетовичтің атына Қызыл орда об
лысы, Қазалы ауданы, Ақтан батыр 
ауылындағы №190 орта мектепті 
31.06.1995 жылы бітір гені жөнінде 
берілген   ОБ №0280561 аттестаты 
жоғалуына бай ланысты жарамсыз 
деп есеп телсін.

* * *
Абсадыкова Турсынзада Абыз 

баевнаның атына Қызылорда қа
ласы, «Жалғыз тал» өңірінен бе
рілген уақытша (ұзақ мерзімді, 
қысқа мерзімді) өтеулі жер пайда
лану (жалға алу) құқығын беретін 
актісінің (кадастрлық №10156
076519, №0058579 08.06.2004 ж.) 
түпнұсқасы жоғалуына байланы
сты жарамсыз деп есептелсін.

халықаралық отбасы күніқМУ-дың 80 жылдығы қарсаңында

Түркі жұртының абызы Қорқыт 
есімін иеленген Сыр өңіріндегі 
білім мен ғылымның қарашаңырағы 
Қызылорда мемлекеттік универ
сите тінің есік ашқанына биыл 
80 жыл толып отыр. Осы ұлағат 
ұясынан әр жыл сайын қаншама 
шәкірт үлкен өмірге қанат қағып, 
еліміздің даму, гүлдену жолын
да еңбек етіп жатыр. Ұстаз өз 
шәкіртінің ел игілігіне қызмет етіп, 
абыройлы атын шығарып жүргенін 
көргенде көзмайын тауысқан өз 
еңбегінің нәтижесін көріп марқаяды.

Алдыңғы толқын ұстаз қауымы
ның өзінің жүріп өткен жолынан 
өнеге алып жататын шәкірттерін 
мақтан тұтуы заңдылық. Өмір 
жалғастығы, ұрпақ сабақтастығы 
дегеніміз – сол. Әрине, ұстаз өзінің 
алдынан шыққан барлық бала
ны шәкіртім дей алмасы анық. 
Олардың арасында ұстаздың жан
дүниесін ұғынып, оның әр сөзін, 
ісін үлгі ететін алғыр, зейінді, та
лапты шәкірттер бөлектеніп тұрады.

Біздің ұстазымыз академик Зей
нолла Қабдолов: «Алдыңнан білім 
алған барлық адамды шәкіртім 
деу ден аулақ болыңдар. Олар сені 
ұстазым деп мойындайтын бол
са ғана, шәкіртім деп біл» – деп 
 оты ратын. Бүгінгі әңгіме арқауы 
болып отырған Айман Айтбаева – 
біздің көңілімізге арғымақ мінгізген 
шәкірт. 

Айман Ералықызы көпбалалы 
отбасында Сырдария ауданының 
 Махамбетов (бұрынғы Киров) 
 ауылында 1962 жылы дүниге келген. 
Балаға ат қою, оның келешегіне бол
жам жасап, жақсы үміт күттіретіні 
белгілі ғой. Анасы Кәделі толғатып 
жатқанда үйіне белгілі журналист 
Нұрділда Уәлиев қонаққа келген 
екен. Атаанасы балаға есім қоюды 
ағайдан сұрайды. Өмір тәжірибесі 
мол журналист ағамыз нәрестеге 
Айман деп ат қояды. Оның екі түрлі 
мәні бар еді. Біріншісі, Мұхаммед 
Пай ғамбарымыздың күтушісі, 
Алла елшісіне ақылды, сабыр
лы мінезі  мен ұнаған кісінің аты 
 Айман болған. Екіншісі, «Айман

Шолпан» жырындағы тама Маман 
байдың ақылды да айлалы, сабыр
лы да көрікті қыздарындай болсын 
деп ойлаған болар. Осы бір қадірлі 
есімді иемдену – қазаққа жат емес 
екенін Нұрділда ағай: «Қыздың аты 
Айман, келесі жолы қыз тусаң Шол
пан қой, лироэпостық жырдағы 
арулардай болып өссін», – депті. 
Дуалы ауыздан шыққан сөздің киесі 
болар, шынымен де осы шаңырақта  
Айман, Шолпан атты екі қыз дәл со
лай әдемі боп өсіп, бой жетті. 

Айман орта мектепті бітірген 
соң комсомолдық жолдамамен са
уын шы жастар  бригадасында екі 
жыл еңбек етті. 1982 жылы Қызыл
ордадағы М.Мәметова атындағы 
қыздар педа гогикалық училищесіне 
оқуға түсіп, оны үздік дипломмен 
бітірген жас Н.Гоголь атындағы 
Қызылорда педа гогикалық 
институтының филология факуль
тетіне оқуға түседі. Сол жылдары 
мен түсу емтиханында комиссия 
мүшесі болдым. Айманды алғаш 
рет сол кезде көріп, емтиханда бер
ген жауаптарына риза болдым. Сәті 
түсіп, оқуға түсіп кетсе, бағы жана
ды, жақсы студент болып, институт 
намысын қорғайтын болар деп ой
ладым. 

Қайсар да білімді қыз дегені
не жетіп, студент қатарына қабыл
данды. Айтбаеваның өз ісіне деген 
құлшы нысын, білімге құштарлығын 

бай қа ған ғалымдар оны бағалап, 
қанат тарының астына алды. Білгір 
маман болып шығуына ықпал етті. 
Сол жылдары біздер жас оқытушы 
болғандықтан, оқу тобындағы ере
сектеу Айманмен етене жақын ара
ласып, сырласып тұратынбыз. Ол 
инс титутты үздік бітіріп, орта мек
тептерде мұғалім, медициналық 
училищеде оқытушы қызметін 
атқарыпты.  

А.Айтбаева 1994 жылы Қор
қыт ата атын дағы Қызыл орда 
мемлекеттік универ ситеті нің өзім 
басқарып отыр ған  «Қа  зақ әде
биеті»  кафедрасына жұмыс қа 
қабылданды.  Талант ты шәкіртіме 
ерекше сеніммен қарап, Әл
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
уни верситетінің академик З.Қаб 
долов басқаратын «Қазақ әде биеті» 
кафедрасындағы ір гелі ғалым
дармен таныстырдым. Кандидаттық 
дис сертациясының тақы рыбын бекі
туге де се беп ші бол дым.  Фило логия 
ғы лым дарының докторы, про фес сор 
З.Бисенғалиевтің жетек шілігімен 
Айман ғылыми жұмысқа кірісті. 
2001 жылы кандидаттық диссерта
циясын сәтті қорғап, елге оралды. 

Көп жыл қатар жүргенде мен 
шәкіртімді ешнәрсеге мойымайтын, 
тәуекелшіл адам ретінде таныдым. 
Ешкімге жағынып сөйлемейтін, 
турашылдығы да бар. Оның көңілді 
сәттерінде ретімен айтылған қал
жыңының өзі айналасына ой тас
тайды. Айман Айтбаева ұстаздық 
қызметінде өмірден өз орнын тапқан 
жан. Шәкірттерінің сүйікті ұстазы. 

Ол өз күнделігінде:  «Сабыр 
сақ таудың қажет тігін Сара Тамшы
байқызынан үйрендім, «Дана апам 
деймін», «Сабырлы болсаң, дұш
пан сасады, сабырсыздан береке 
қа шады», – деп жазыппын. Өмірде 
қатар жүрген ақылшы ұстаздарым: 
«Ұлжан, Әлия, Рахия, Сара Бахтияр
қыздарын құрмет тұтамын» – дей 
келе, апаларына ризашылығын 
білді реді. 

Ол үнемі ізденіс үстінде жүреді, 
50ден астам ғылыми мақаланың, 1 
монографияның авторы. 2011 жылы 

универсиеттің «Үздік әдіскері», 
2017 жылы «Қорқыт ата атындағы 
Алтын медалінің» иегері атанды. 
Бұған қоса, Айман  оқушылардың 
«Дарын» ғылыми орталығында 
ғылыми жобаларға жетекшілік 
жасайды. Мәселен, 20162017 
жылдарда оның жетекшілік ет
кен 2 оқушысы республикалық 
байқаудың жүлдегері атанып, 
«Күміс медальмен» марапатталды. 
Өркениеттің өрісіне жетуде Айман 
белбелестерден өтіп келеді. 

Айман ұстаз, ғалым ғана емес, 
ана, сүйікті жары Мұқан екеуі 
Айгерім, Алмажан атты екі қыз 
тәрбиелеп өсірді. Қазір немере сүйді. 
Осының бәріне дәнекер болған – та
лап. Оны барлық қиындықтан алып 
шыққан еңбек пен ақыл. Ең басты
сы, өмірге, өзіне деген сенім. 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемле кеттік университетінің 80 
жылдық мерейтойы қарсаңында 
ұстаз бен шәкірт арасындағы дәстүр 
сабақтастығы, ой сабақтастығының 
жал ғасып жатқанын кейінгілердің 
жадына  салуды парыз деп біл дім.

Шәкірт тәрбиелеудегі шебер
лігімен, білім жүйесіндегі жаңашыл
дығымен елімізге ғана емес, шет ел
дерге де танымал болған ұла ғат ор
дасында – Қорқыт ата атын дағы 
Қызылорда мемлекеттік универ
ситетінде кейінгіге қалатын өрнекті 
өнеге иесінің бірі біз айтып отырған 
Айман Айтбаеваның есімі екеніне 
дау жоқ. 

Мен бүгін осы шәкіртім ар
қылы бізді өнеге тұтқан, берген 
білімімізді бойына сіңіре білген 
барлық шәкіртімді алтын ұя болған 
білімнің ақ отауы, қарашаңырағы – 
университетіміздің мерейлі мереке
сімен құттықтаймын.

Мақтан тұтатын шәкірттеріңіз 
көп болсын.

Ұлжан ЖАНБЕРШИЕВА, 
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда 
мемлекеттік университетінің 

профессоры, филология 
ғылымдарының кандидаты.

Халқымызда «Отан – отбасынан баста-
лады» деген даналық сөз бар. Шындығында, 
адам баласы өмірден, қоғамнан өз орнын табу 
үшін алдымен шаңырақ шуағын сезініп, от-
басында өзіне деген сыйластық пен құрметті 
қалыптастыра білу керек. себебі, отбасы де
геніміз – бір атадан өсіпөніп, бір шаңырақ 
астында өркен жайып, адами құндылықтың 
қалыптасатын қайнар көзі десек болады. Ал 
әрбір отбасындағы өзара сыйластық, ізгілік 
пен ілтипат, талап пен талғам, қажырлылық 
пен қайраткерлік, бір сөзбен айтқанда, адам 
бойындағы күллі рухани құндылықтар  – ел 
бірлігіне негіз болмақ. 
Халықаралық отбасы күні мерекесіне орай облыс

тық білім басқармасының ұйымдастыруымен қаладағы 
№212 мектепгимназиясында «Отбасы – бақыт мекені» 
атты мерекелік шара болып өтті.  Шараға облыстық 
білім басқармасының басшысы Б.Сайлыбаев қатысып, 
жиылған қауымды мерекемен құттықтады. Сондай
ақ, Бақытжан Әбдіхалықұлы он бес баланы бауыры
на  басып, қамқорлығына алған, үлкен жүректі ана 
Ақмарал Малбағароваға зор құрметін білдіріп, «Алғыс 
хатпен» марапаттады. Бағалы сыйлық табыс етіп, гүл 
шоқтарын ұсынды.

– Бүгінде біздің аймағымыз – балалар үйі жоқ 
бірденбір облыс орталығы. Айталық, облыс көлемінде 
973 жетім және атаана қамқорлығынсыз қалған 
бала болса, олардың 866сы отбасында тәрбие ала
ды. Яғни, қорғаншылық пен қамқоршылықта 723 
бала, патронаттық тәрбиеде 143 бала қамтылған. Ал 
жетім және атаанасының қамқорлығынсыз қалған 
107 бала білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік 
қорғау ұйымдарында тәрбиеленуде. Бұл орайда биік 
адамгершілігімен, ерекше аналық махаббатымен, он 
бес баланы қамқорлығына алып, олардың өмірі мен 
болашағына зор жауапкершілік танытып отырған 
Ақмарал Мүсілімқызына алғысымыз шексіз, – дейді.

Иә, расында, Ақмарал ана шаңырақ шуағын аңса
ған он бес баланы жүрек жылуына бөлеп, жанары 
жәудіреген әр ұлттың бүлдіршіндерін қазақтың ыстық 
ықылас, кең пейілімен тәрбиелеп келеді. Сол тәрбиенің 
жемісі болар, балалары оқуға да ынталы, өнерден де 
кенде емес. 

Ананың жүзінен балаларының болашағына деген 
қалтқысыз сенім байқалады. 

Ғ.ҚОЗЫБЕКҚЫЗЫ,
Н.НҰРЖАУБАЙ (сурет).        

ЖҮЗІНЕ НҰР, 
ЖҮРЕГІНЕ ШУАҚ ТҰНҒАН...

Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: 
Жалпыға Ортақ Еңбек қоғамына қарай жиыр
ма қадам» атты бағдарламалық мақаласын іске 
асыру мақсатында Мемлекет басшысының 2013 
жылғы 22 қарашадағы Жарлығымен «Еңбек 
күні» мерекесі жарияланған болатын. Осы ған 
орай, Қазақстан Республикасының Ден сау
лық сақтау және әлеуметтік даму ми нистр лігі 
«Еңбек Жолы» республикалық кон курсының 
басталуын жариялайды.

Конкурсқа кәсіпорындардың барлық жұ
мыс   керлері қатыса алады.

Конкурс 3 номинациядан тұрады: 
1) «Ең үздік еңбек әулеті» – марапаттар 

саны ең көп, еңбек өтілімі ең ұзақ, көп мүшелі 
әулет таңдалады;

2) «Өндірістің ең жас жұмыскері» – еңбек 
өтілімі 5 жылдан көбірек, өндірістің ең еңбекқор 
және белсенді жұмыскері таңдалады;

3) «Жұмыс істеуші жастардың ең үздік 
тәлімгері» – еңбек өтілімі 20 жылдан кем емес, 
аса тиімді тәлімгер тандалады.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер 2017 жыл
дың 20 шілдесіне дейін қабылданады Кон
курсқа құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілін
де ұсынылады.

Қажетті сұрақтармен келесі мекенжайы 
бойынша хабарласуға болады: Аудандық 
және қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімдері.

Барлық ниет білдірген тұрғындарды және 
бар лық меншік нысанындағы ұйымдардың 
еңбек ұжымдарын аталаған конкурсқа қатысуға 
шақырамыз.

Конкурсқа қатысу үшін төмендегідей 
құжаттар қажет:

1) конкурсқа қатысуға номинациясы көрсе
тілген өтініш;

2) төлқұжаттың көшірмесі;
3) тиісті номинациясы бойынша 13 минут

тық бейнеролик (жұмыс орнын және қажет 
болған жағдайда тәжірибесін көрсете отырып );

4) конкурсқа қатысушы туралы (Microsoft 
Power Point форматында) 13 минуттық ком
пьютерлік презентация;

5) жұмыс берушімен расталған еңбек кітап
шасының көшірмесі немесе жұмыс өтілін рас
тайтын басқа да құжаттар/жұмыс орнынан 
анық тама; 

6) жұмыс берушіден немесе кәсіподақтан 
ұсыныс хат.

Қосымша төмендегідей құжаттардың бо-
луы мүмкін 

Марапаттау құжаттардың, алғыс хаттардың, 
құрмет грамоталарының көшірмелері, білікті
лігін  жоғарылату жөніндегі сертификаттар.

Құжаттар мемлекеттік немесе орыс тіл
дерінде қабыл данады.  

«Еңбек Жолы» республикалық конкурсы


