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Жасанған, жаңарған еңселі ес
керт  кіштің қасбеті айбарланып көрі
неді. Қауызынан ажыраса да, саба
ғынан солмай өршелене өскен өмір 
гүлін бейнелейтін ескерткіш арыс та
рымыздың асыл арманын ойға түсіреді. 

Алаш арыстары – Ахмет Байтұр
сынов, Сәкен Сейфуллин, Міржақып 
Дулатов, Тұрар Рысқұлов болып саң
қылдай сөйлеген Жастар театры ойын
шыларының сахналық көрінісі зауалды 
заманды көз алдымызға бір елестетіп 
өтті.  

Әсерлі қойылымнан соң құр бан
дарды еске түсіруге арналған бір минут 
үнсіздік жарияланып, Сыр халқының 
және мәртебелі қонақтардың атынан 
тағзым гүлі қойылды.

Еске алу шарасында Гүлшара 
Әбді қалықова өткен ғасырдағы өктем 
саясат салдарынан халқымыздың 
жа зық  сыз жапа шеккенін сөз етті. Қа
зақстанға Қиыр Шығыстан, Еділ бо
йынан, Солтүстік Кавказдан жер ау
дарылған  бір жарым миллион әртүрлі 
ұлт өкілдеріне Сыр бойының да пана 
бол ғанын, Елбасымыздың сындар
лы саясаты арқасында сол кездегі бас
талған туыстық пен достықтың бүгінге 

дейін жалғасып келе жатқанын тілге 
тиек етті. Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Бо ла шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласындағы «Жиырмасыншы ғасыр 
халқымыз үшін қасіретке толы болды. 
Біріншіден, ұлттық дамудың ықылым 

заманнан жалғасып келе жатқан өзімізге 
ғана тән жолы біржола күйретіліп, 
қоғамдық құрылымның бізге жат үлгісі 
еріксіз таңылды. Екіншіден, ұлтымызға 
адам айтқысыз демографиялық соққы 
жасалды. Оның жарасы бір ғасырдан 
бері әлі жазылмай келеді. Үшіншіден, 
қазақтың тілі мен мәдениеті құрдымға 
кете жаздады. Төртіншіден, еліміздің 
көптеген өңірлері экологиялық апат 
аймақтарына айналды», – деген сөздері 
арқылы тарихтың ащы ақиқатын атап 
көрсетті.

Митингте сөз сөйлеген облыс әкімі 
Қ.Көшербаев бүгін бас қосып, жиын 
өткізіп отырған бұл жердің барша
мыз үшін бас иіп, тағзым ететін киелі 
орын екенін айтты. «Қаратаудың ба
сынан көш келеді, көшкен сайын бір 
тайлақ бос келеді» деген халқымыз 
талай зұлматты бастан кешті. Соның 
бірі өткен ғасырдың отызыншы 
жылдарындағы ұлттық трагедиямызға 
айналған ашаршылық пен қуғынсүргін 
қасіреті еді. Кіші Октябрь аталған 
күштеп ұжымдастыру, тәркілеу, 
қудалау салдарынан Сыр елінен де төрт 
жарым мың адам жазықсыз жапа шегіп, 
1153 адам ату үкіміне іліккен. 

Мыңдаған жазықсыздардың қаны 
мен көзжасына суарылған тари
хымыздың тағылымын жас ұрпақтың 
жадынан өшірмей, оған бейжай 
қарамауға тәрбиелеу біздің ең үлкен 
міндетіміз» – деді аймақ басшысы.

Сонымен бірге шарада саяси қуғын
сүргін құрбандарының ұрпақтары 
атынан Юрий Ким сөз алды. «Мен 
тарихтың ащы сыйын татқан халықтың 
өкілімін. Сталиндік репрессия кезінде 
Қиыр Шығыстан жер аударылған ко
рейлер өздеріне беймәлім жерге, салты, 
үрдісі басқа елге үлкен күдікпен келді, 
белгісіз болашағына алаңдады. Алай
да, тағдыр бізді құшағы жылы, пейілі 
кең халыққа жолықтырыпты. Сол кез
дер жайында әкем «жергілікті қазақтар 
бізге мал берді, нан берді. Өміріміздің 
үзілген жібін жалғады» деп отыратын. 
Міне, сексен жылдан бері осы мейірбан 
жұртпен бір мақсат, бір мүддеде өмір 
сүріп отырмыз.

Мен өзім Қызылордада дүниеге 
келдім. Қазақ елі біздің өсіпөркен
деуімізге барлық жағдайды жаса
ды. Көбіміз мемлекеттік қызметтерде 
жұ мыс атқардық. Президентіміз 
Н.Назарбаевтың салиқалы саясаты ар
қасында бірлігіміз жарасып, әлі де 
еліміздің жарқын ертеңі үшін еңбек 
етіп келеміз» – деді ол.

Осылайша, бір тағылымды сәттің 
куә сі болған қалың жұрт құрбандардың 
ру хына тағзым етіп, ескерткіштің мәр
мәр қабырғаларына гүл шоқтарын 
қойды.

Д.АЯШҰЛЫ.
Н.НҰржАубАй (сурет).

зұлмат жылдар зердемізден өшпейді

Форумды ашқан облыс әкімі Қырымбек Көшербаев оның 
жұмысына қатысушы меймандарға Елбасының Алаштың анасына 
балаған қасиетті Сыр еліне келуіне байланысты ізгі тілегін жеткізіп, 
айтулы шараның ашылуымен шын жүректен құттықтады. Ол өз 
сөзінде Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Арал про
блемасы жеке бір аймақтың, бір елдің ауқымынан асып, әлемдік 
проблемаға айналып отырғанын бірнеше рет атап өткенін еске 
салды. Бұл планетаның барлық прогресшіл күштерінің бірлесіп 
шешетін мәселесіне айналды. Сарапшылар сөзіне сенсек, Арал 
теңізі табанынан көтерілген тұз Антарктидадағы пингвиндердің 
қанынан және Гренландия мұздақтарынан табылып отыр. Бұл 
жайында Елбасымыз БҰҰның трибунасынан айтқан болатын.

Аймақ басшысы форумның экологиялық проблемалардың 

танылғанына 25 жыл толуымен сәйкес келіп отырғандығын 
атап өтті. Осыдан ширек ғасыр бұрын, 1992 жылы 18 қаңтарда 
ҚР Жоғары Кеңесінің «Арал өңірі тұрғындарының өмір сүру 
жағдайын түбегейлі жақсартудың бірінші кезектегі шаралары ту
ралы» қаулысы қабылданды.

Содан бері, әрине, көп нәрсе өзгерді. Біз экономика 
салаларының  динамикалық дамуын қамтамасыз еттік. Тұрғындар 
өмірінің деңгейі мен сапасы жоғарылады. Елбасы бастамасымен 
Солтүстік Аралды қалпына келтіруге бағытталған Дүниежүзілік 
банк қолдаған САРАТС жобасы дүниеге келді.  

Жобаның бірінші кезеңін жүзеге асырудың нәтижесінде Арал 
өңірі қайта түрлене бастады. Жоба басталғанда Арал қаласынан 
75 шақырым қашықтықта тұрған  теңіз енді 17 шақырымға 

жақындады. Судың келуімен тұздылық деңгейі төмендеп, балық 
өндірісі қайта жанданды. Тек соңғы 4 жылда өңірде балық аулау 
65 пайызға, оны өңдеу 2,5 есе, ал балық өнімдерінің экспорты 3 
есеге өсті. Сонымен бірге экология да жақсара түсті.

Облыс әкімі форум Арал теңізін сақтап қалу және қалпына 
келтіруге ғана үлесін қосумен шектелмейтінін, сонымен қатар 
болашақ ұрпақтың қолайлы өмір сүруіне үлесін қосатынына назар 
аударды. Бұл іске әрқайсысымыз үлесімізді қосуға тиіспіз. Иоганн 
Вольфганг Гетенің «табиғат өз қозғалысында тоқтауды білмейді 
және қандай да бір әрекетсіздікті кешірмейді» деген пікірін естен 
шығармауымыз қажет, – деп форум жұмысына табыс тіледі. 

Халықаралық форумға қатысушыларды ҚР Мемлекеттік хат
шысы Гүлшара Әбдіқалықова құттықтады.

Байырғы Сыр өңірінде өткізіліп отырған тұрақты  даму 
жөніндегі Арал халықаралық форумына қош келдіңіздер, – деген 
Мемлекеттік хатшы келелі жиынның маңыздылығына тоқталды.

– Жаңа мыңжылдықта әлемдік қауымдастықтың күн тәртібінде 
тұрған ауқымды мәселелердің бірі – экологиялық проблемалар 
екені ақиқат. Соның ішінде, Арал тағдыры да – барша адамзат
ты алаңдатқан түйткілдердің бірі. Бүгінгі таңда Жер шарының әр 
түкпірінде орын алған  шөлейттену мәселелері, табиғи ортаның 
бұзылуы және экологиялық тұрақсыздық сияқты сынқатерлер 
жаһандық қауіпсіздік үшін үлкен маңызға ие болып отыр.

Бұл сынқатерлерді еңсеру үшін түбегейлі өзгерістер 
қажет. Осы орайда Арал халықаралық форумын 
ұйымдастырудың өзектілігі зор деп білемін.

арал мәселесін бірлескен күш-жігер жеңеді

30-31 мамыр күндері Қызылордада бірінші Арал 
халықаралық  тұрақты даму форумы болып өтті. 
Форумның мақсаты – Арал өңірінің экологиялық 
және әлеуметтік-экономикалық жағдайы тура-
лы кеңірек ақпараттандыру, өзекті мәселелерге 
әлемдік қауымдастықтың назарын аудару. Фо-
рум жұмысына Қазақстан республикасының Мем-
лекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова, Пар-
ламент депутаттары, Қазақстан республикасының 
және Орта Азия елдерінің орталық және жергілікті 
мемлекеттік органдарының басшылары, Қазақстан 
республикасындағы дипломатикалық өкілдіктердің 
басшылары, халықаралық ұйымдар өкілдіктерінің 
жетекшілері, ғалымдар мен сарапшылар қатысты.

Конференцияның пленарлық отыры
сын облыс әкімі Қырымбек Көшербаев ашып, 
жүргізіп отырды. 

ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 
Әбдіқалықова шараның маңызына тоқталып, 
конференция жұмысына сәттілік тіледі.

– Қазақстан халқы Ассамблеясының ба
стамасымен осымен сегізінші рет ұйым
дастырылған «Тарихқа тағылым – өткенге 
тағзым» халықаралық жобасы 2010 жылы алғаш 
рет Астана қаласында өткізілген еді. Зұлматты 
жылдар құрбандарын еске алуға арналған 
халықаралық жоба онан кейін Қарағандыда, 
Талдықорғанда, Шымкентте, Семейде, Оралда 
және Жезқазғанда жүзеге асырылып, осы жолы 
Қызылорда облысында жалғасын тауып отыр. 

Қызылорда – мемлекетіміздің қалыптасуы 
мен дамуында ерекше орны бар оның алғашқы 
астаналарының бірі болған тарихи қала. Ел
басы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында: 
«Әрбір жұрт тарихтан өзінше тағылым алады, 
ол әркімнің өз еркіндегі шаруа. Біреуге өзіңнің 
көзқарасыңды еріксіз таңуға болмайды, бізге 
тарих туралы өздерінің субьективті пайым
дарын тықпалауға да ешкімнің хақысы жоқ. 

Өйткені жиырмасыншы ғасыр халқымыз үшін 
қасіретке толы, зобалаң да зұлматты ғасыр бол
ды» деп атап өткен. 

Қазақ халқының басындағы қуғынсүргін, 
ашаршылық, яғни ел басындағы нәубет Сыр 
жұртшылығын да айналып өткен жоқ. Қолда 
бар мәліметтерге қарағанда, тоталитарлық 
жүйе тудырған ауыр кезеңде облыс бой
ынша 4038 отбасы саяси қуғынға ұшырап, 
1153 адам атылған. Тарихшылардың айтуын
ша, саяси қуғынсүргін бел алған зұлмат за
манда біздің халқымыздың төрттен бірі бас 
сауғалап шетелдерге көшкен. Елде қалған 
ардақтыларымыз атылды, итжеккенге ай
далды, түрмелерге қамалды, арнамысы тап
талды. Бұл өткен ғасырдың 2030 жылдары 
кеңестік кезеңнің алғашқы ширегінде орнаған 
әкімшіләміршіл жүйе тудырған ақылға сый
майтын, бір жағынан саяси әлімжеттіктің, 
екінші жағынан қорғансыздықтың көрінісі 
болатын. Сондайақ, көшпенді, жарты
лай көшпенді шаруашылықтарды күштеп 
отырықшыландыру, байларды зорлық
зомбылықпен тәркілеу, кулактарды тап 
ретінде жою саясаты да ұлтты әлеуметтік
экономикалық құлдырауға ұрындырды. Осы 
күні еліміздің барлық өңірінде саяси қуғын
сүргін құрбандарын еске алу шаралары 
жүргізіліп жатыр. Сол заманның оқиғаларын 
есте сақтау – бүгінгі ұрпақ үшін қасиетті па
рыз. Қуғынсүргін құрбанына айналған 100 
мыңнан астам адам туралы ақпарат қамтылған 
мемориал вебпорталы іске қосылып, әрбір об
лыста «Аза» кітабы шығарылды. Мәселен, 
Қызылорда облысы бойынша ішкі істер 
департаментінің архив істерінде сол жылдары 
қозғалған алты мыңнан астам қылмыстық істің 
құжаты бар. Бұл тарихшы, зерттеуші, ғалым, 
журналистер үшін құнды дерек болып табы
лады. Облыста архивтің жаңа ғимараты салы
нуда екен. Бұл өте маңызы зор ғимарат 
болмақ, – деп Мемлекеттік хатшы кон
ференция жұмысына сәттілік тіледі. 

Ғылыми конференция

тарИХИ жады және таҒылым –
рУХанИ жаңҒырУдың негізі

Кеше Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Студент-
тер сарайында Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне 
арналған «Тарихи жады және тағылым – рухани жаңғырудың негізі» атты ғылыми-
тәжірибелік конференция өтті. Оған Қазақстан республикасының Мемлекеттік хатшы-
сы Гүлшара Әбдіқалықова, Қазақстан Халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары, 
Қр Президенті әкімшілігінің Қазақстан халқы Ассамблясы хатшылығының меңгерушісі 
Дархан Мыңбай, облыс әкімі Қырымбек Көшербаев, Оңтүстік Корея елінен Ханкук 
университеті Орталық Азия институтының профессоры Сангчел Ким, Түрік техноло-
гия және бизнес университетінің профессоры Тогрул Исмаил, Қр Президенті архивінің 
директоры, техника ғылымдарының докторы борис жапаров, Қр бҒМ Мемлекет та-
рихы институтының директоры бүркітбай Аяған және еліміздің бірқатар жоғары оқу 
орындарының ғалымдары қатысты. 

Кеше Қызылорда қаласындағы қайта жаңғыртылған ашаршылық және саяси қуғын-сүргін құрбандарына 
арналған мемориалдық ескерткіш алаңында «Азалы тарихқа тағзым» атты митинг болып өтті.

Митингке облыс әкімі Қырымбек Көшербаев, Қр Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіхалықова, ҚХА 
Төрағасының орынбасары, Қр Президенті әкімшілігінің Қазақстан халқы Ассамблясы хатшылығының 
меңгерушісі Дархан Мыңбай, сондай-ақ, Түркия, Корея елінен келген ғалымдар, қала тұрғындары қатысты.
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Қазіргі кезде экологиялық проблемалар тіршілік 
атаулыға айтулы зардап әкелетіндей деңгейге жетті. 
Сондықтан экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз 
ету БҰҰ-ның тұрақты даму мақсаттарына жетудің 
өте маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Арал трагедиясы Жер шарындағы ең ауқымды 
экологиялық апат және оның зардаптарымен күресу 
– күллі әлемнің ұжымдық жауапкершілігі.  

Біз барлығымыз бұл апаттың бүкіл Орталық 
Азия аумағының тұрақты дамуына, онда тұратын 
адамдардың денсаулығы мен болашағына  үлкен 
қатер төндіретін экологиялық-климаттық, 
әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық 
салдары туралы білеміз. Арал теңізі құрғауынан 
болған келеңсіздіктер қоршаған ортаны қорғау 
мен адамзаттың есен-саулығының арасындағы 
теңгерімді сақтаудың маңыздылығын көрсетіп 
берді. Дәл осы себепті Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев «Болашаққа бағдар – рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында прагматизмге мән 
беріп, «өзіңнің ұлттық және жеке байлығыңды 
нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес 
болашағыңды жоспарлай алу» деп атап көрсетті.  

Мемлекеттік хатшы Арал экологиясын 
сауықтыруға байланысты кеңінен тоқтала оты-
рып, өзекті мәселелерді атады. Бұл жөнінде: – 
Орталық Азия елдері тәуелсіздік алғаннан бері 
«Арал дағдарысы» зардаптарының алдын алу ша-
раларын қабылдап, Арал теңізі бассейні пробле-
маларына ерекше назар аударып келеді. 24 жыл-
дан бері осы аумақ елдерін Халықаралық Аралды 
құтқару қорының алаңы біріктіруде. Осы форумның 
Қызылорда қаласында өтуінің мәні зор. Өйткені, 
1993 жылдың наурыз айында Орталық Азия 
елдерінің мемлекет басшылары Арал теңізі мен Арал 
аймағы проблемаларын бірігіп шешу келісіміне қол 
қойып, жоғарыда аталған қордың жұмысы басталған 
еді. Қор Арал теңізі бассейніндегі экологиялық 
жағдай жақсартудың нақты 2 бағдарламасын жа-
сап іске асырды. Қазіргі уақытта 3-ші бағдарлама 
жүзеге асуда. Бұл бағдарламаларға айтарлықтай 
қаржылық, интеллектуалдық және басқа да ре-
сурстар тартылған. Елімізде ортақ проблеманы 
шешу үшін жүйелі жұмыстар атқарылып жатыр. 
Дүниежүзілік Банктің қолдауымен Арал теңізінің 
солтүстік бөлігін қалпына келтіруге қол жеткіздік. 
Осы ретте көмек қолын созған барлық халықаралық 
ұйымдарға, шет мемлекеттерге, сарапшылар мен 
ғалымдарға алғысымды білдіремін.   

«Арал дағдарысының» тамыры тым тереңде 
болғандықтан, алдымызда әлі де ауқымды жұмыстар 
күтіп тұр. Сондықтан қордаланған проблемаларды 
шешуде  халықаралық қауымдастықтың  қолдауына 
үміт артамыз және Орталық Азия елдерімен әрі 
қарай  күш біріктіреді деп сенеміз.   

Қатысушылар тізіміне қарап отырып, форум 
Арал теңізі аумағында жағымсыз үдерістерді те жей-
тін нақты, жүйелі және бірізді шараларға оң әсе рін 
тигізеді деп ойлаймын. Форум әртүрлі сипа  ты және 
салдары бар аймақ мәселелерін шешуде тұ рақты 
даму қағидаларына негізделгендіктен, оның маңызы 
зор. Сәйкесінше, проблемаларды шешу жолдары 
бір векторлы болмауы мүмкін. Арал теңізімен бай-
ла нысты мәселелерді шешуде энергетика, иррига-
ция, экология, денсаулық сақтау және әлеуметтік-
эко номикалық дамуды қамтитын кешенді тәсіл ке-
рек, – деді.   

Шындығында, Арал апат аймағы көптеген 
сарап шылардың зерттеу нысанына айналды. Олар-
дың арасында шетелдік сарапшылар да бар. Сон-
дықтан осы форум білім мен тәжірибе, қол данбалы 
идеялар алмасатын, кейін оларды іс жүзіне асы-
ратын алаңға айналды. Мемлекеттік хатшы атап 
өт кендей, форум аясында Арал бассейні пробле-
маларын шешудің тиімді жолдарын іздеуде ғы-
лыми қауымдастықтар, аумақтағы мемлекеттер, 
ха лықаралық және шетелдік донорлар арасын-
да сындарлы және прагматикалық диалог орнай-
ды деп үміттенемін.  Бүгін күн тәртібіне қойылған 
ұсыныстар Халықаралық Аралды құтқару қорының 
Арал аумағының әлеуметтік-экономикалық мәсе-
лелерін шешуде, экологиялық сауықтыруда өзара 
әрекет ететін маңызды тұғырнама ретіндегі рөлін 
арттыру, жұмысын одан әрі нығайту үшін назарға 
алынатын болады.

Аралдың көкейкесті проблемаларын талқылауға 
және оларды шешудің оңтайлы жолдарын айқын-
дауға арналған осындай алқалы құрамдағы форумды 
өткізу игілікті дәстүрге айналатынына сенімдімін.

Cөзінің соңында Мемлекеттік хатшы форум 
жұмысына сәттілік тіледі.

Мұнан кейін Сенат депутаты Бекмырза Ела-
манов Сенат төрағасы Қасымжомарт Тоқаевтың 
құтықтауын оқып берді. 

«Құрметті форумға қатысушылар! Қызылорда 
облысында өтіп жатқан Арал өңірінің тұрақты даму-
ына арналған форумының ашылумен құттықтаймын! 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап ҚР 
Президенті Н.Ә.Назарбаев әлем қауымдастығын 
жаһандағы ірі апат айлағы деп мойындалған Арал 
теңізі айдынындағы экологиялық апаттың қоршаған 
ортаға және өңір тұрғындарына тигізетін кері 
әсерін еңсеру жолында күш-жігерін біріктіруге 
үндеп келеді. Елбасы бастамасымен Арал теңізінің 
және Арал аймағының проблемаларын шешу, 
Арал аймағының экологиясын сауықтыру және 
әлеуметтік дамуын қамтамасыз ету жөніндегі 
бірлескен іс-қимылдар туралы келісімге 
қол қойылып, Халықаралық Аралды 
құтқару қоры құрылды. Бүгінгі таңда 
экологиялық түйткілді, Арал тағдырын 
шешу жолында Қазақстан БҰҰ-мен 
және халықаралық қауымдастықпен 
тиімді ынтымақтастықта жұмыс 
жүргізіп келеді. Дүниежүзілік банк-
пен және республикалық бюджет-
тен қоса қаржыландыру арқылы 
жүзеге асырылған «ғасыр жобасы» 
атанған САРАТС жобасы Сыр елінің 
әлеуметтік-экономикалық дамуына тың 
мүмкіндіктер беретіні сөзсіз. Форум 
жұмысы халықаралық қауымдастықпен 
бірлесе отырып, Арал теңізін одан әрі 
сақтап қалу жұмыстарын тереңдетуге оң 
септігін тигізеді деп сенемін. Сыр елінің 
халқына өсіп-өркендеуге және форум 
жұмысына табыс тілеймін». 

Қырғыз Республикасының 3 
дәрежелі мемлекеттік кеңесшісі, Қырғыз 
Ұлттық Ғылым Академиясының ғалым-
хатшысы Қалнұр Ормушев: «Арал проблемасы 
көп жылдардан бері экологиялық, экономикалық, 
әлеуметтік, ең соңында адами, яғни гуманитарлық 
зардаптарымен белгілі», деді. Ол кезінде Арал 
теңізіндегі бактерологиялық сынақтардың зардапта-
ры бүгінгі күні де табиғатқа, тіршілік иелеріне зар-
дабын тигізіп жатқанын атап өтті. Ғалым Валентин 
Распутинның «Экология туралы айтқанда өмірді 
өзгерту емес, оны құтқару деп түсінуіміз қажет» де-
ген  пікірін келтірді.

Тәжікстан Республикасының Қазақстандағы 
Төтенше және Өкілетті елшісі Ализода Назир-
мад осы форумды ұйымдастырушыларға алғысын 
білдірді. Форум бұрыннан күш біріктіріп, ше-
шуге тырысып келе жатқан мәселелер бойын-
ша алға жылжуға септігін тигізетін болады. 
Елші Тәжікстанның Арал теңізінен қашықтықта 
жатқаныменен оның экологиялық дағдарыс 
аймағына кіретінін жеткізді. Соңғы кезеңдері Па-
мир тауларындағы 14 мұздақ жойылып кетуіне 
Аралдан ұшқан тұздың әсері болғаны сөзсіз. 
Сондықтан да   Тәжікстан мемлекеті аймақтық эко-
логия мәселесінен еш тыс қала алмайды. Сол себепті 
де  1992 жылы мемлекетаралық су жолдары тура-
лы келісімге қол қойса, 1993 жылы Халықаралық 
Аралды құтқару қорына мүше болды. А.Назирмад 
Амудария және Сырдария бассейндеріне қатысты 
ақылдасар мәселелер жетерлік екеніне назар аудар-
ды. Ол өзен бассейніндегі егіншілікті суландырудың 
заманауи тәсілдеріне көшпей болмайтынын айтты. 
Өйткені, егіндіктерге жіберіліп жатқан судың 30-
40 пайызының ғана пайдасы тиюде, қалғаны далаға 
кеткен есеп. 

Түркіменстанның Ауыл және су шаруашылығы 
министрінің орынбасары  Гюзгелді Байджа-
нов форум көтеретін экологиялық мәселелер тек 
жақын аймақ елдері үшін ғана емес, дүниежүзі 
елдері үшін де маңызды екеніне тоқталды. Қазіргі 
кездегі табиғаттағы өзгерістер, мұздақтардың 
еруі аймақтың су ресурстарына әсерін тигізуде. 

Аймақтағы елдердің халық санының өсуіне, 
экономикалық дамуына орай су пайдалануда да 
өзгерістер пайда болуда. Соған байланысты Орта 
Азия мемлекеттерінің басшылары кездесулерінде 
бұл мәселе маңызды орын алады және шекаралық 
өзендерді пайдалануда өзара тиімді шешімдерге ке-
луде екенін жеткізді. 

– Арал проблемаларына қатысты алғашқы 
шешімдер Қызылорда қаласында қабылданды. 
Міне, сол кездегі құжатта ең бірінші кезекте 
шешілуі тиіс мәселелерді дәл анықтай білген біздің 
мемлекеттеріміздің басшыларының даналығын 
атап өткен жөн, – деді Өзбекстанның Ауыл және 
су шаруашылығы министрінің орынбасары Шавкат 
Хамраев сөз басында. Ол Өзбекстан мемлекетінің 
басшысы Шавкат Мирзиёв  елді дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған бес стратегиялық 
басымдықты айқындағанын, онда бес басымдықтың 
бірі – Арал теңізі құрғауының зардаптарын 
жеңілдетуге бағытталған шаралар болып табылаты-
нын атап өтті. Сондай-ақ, елде Арал өңірін дамытуға 
арналған арнайы бағдарлама да қабылданған. Бұл 

бағдарлама бойынша осы аймақтағы тұрғындардың 
өмірін жақсарту, жаңа жұмыс орындарын ашу, 
табиғатты қорғау секілді басқа да көптеген игілікті 
шаралар жүзеге асырылатын болады.

ПРООН үйлестірушісі Константин Сокульский 
ПРООН ұйымы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан 
бірден ынтымақтастық орнатып, одан бергі 
уақытта түрлі салалар бойынша көптеген бірлескен 
стратегиялық бастамаларды жүзеге асырды деді. 
Олардың бәрі Қазақстанның тұрақты дамуына 
бағытталған. Соңғы үш жылда Қызылорда облысы 
әкімдігі мен бірлесе бірқатар жобалар жүзеге асы-
рылды. Бұл байланыстың үзілмеуін мақсат тұтып, 
облыс әкімдігімен бірге  Арал ауданының тұрақты 
дамуына бағытталған жаңа жоба әзірлеп жатқанын 
жеткізді. Еуропа экономикалық комиссиясының 
қоршаған орта бойынша бөлімінің жетекшісі 
Марко Кайнер де өз сөзінде Арал апаты әлемдік 
қауымдастықтың назарында екенін жеткізді. 

Форумның бірінші пленарлық отырысында об-
лыс әкімі Қырымбек Көшербаев Арал аймағының 
Қазақстандық бөлігінің әлеуметтік-экономикалық 
дамуы, экологиялық проблемалары және жағдайды 
жақсартуға өңірдің қосқан үлесі туралы баяндама 
жасады. 

– Бүгін қайраткерлер, ғалымдар мен дипломат-
тар, халықаралық экологиялық ұйымдар мен түрлі 
мем лекеттердің даму институттары өкілдерінің осы 
жерде бас қосып, баршаның алаңдаушылығын ту-
ғызған экологиялық мәселелерді талқылауға жинал-
ғандарыңызға шынайы алғысымды білдіремін! 

Сіздерді тағы да Арал халықаралық тұрақты 
даму форумына келулеріңізбен құттықтаймын. 
Бүгінгі форумға жалпыхалықтық алаңдаушылық 
туғызып отырған мәселені талқылау үшін 
әртүрлі елдердің халықаралық экологиялық, 
даму  ұйымдары мен институттарының өкілдері, 
қайраткерлері, ғалымдары, дипломаттар жиналып 
отырғанына қуаныштымын. Бүгінгі кездесу ең алды-
мен біздің аймақ проблемасын, соның ішінде Арал 

теңізінің құрғауына байланысты пайда болған өзекті 
мәселелерді шешуде біздің қатынастарымыздың 
деңгейі жоғары екенінің айғағы болып табылады. 
Бүгін ұлы Сырдарияның жағасында осыдан жар-
ты ғасыр бұрынғыдай Арал теңізін тұрақты дамыту 
мақсатындағы ойы бір арнада тоғысқан пікірлестер 
бас қосып отыр.

Бірнеше ондаған жылдар ішінде біз әлемдегі ең 
ірі тұйықталған су айдыны жоғалып кетуінің куәсі 
болып отырмыз. Бұған дейін бір ұрпақтың көз ал-
дында тұтас теңіздің жоғалып кетуі тарихта болған 
емес. Өкініштісі, бұл адамның табиғатқа және 
оның  табиғи ресурстарын пайдалануға келгендегі 
ойластырылмаған саясатының салдарынан орын 
алып отыр. Ол экологиялық жағынан теңдесі жоқ 
зардапқа әкеліп соқтырды. Өкінішке орай, адам 
табиғатпен үйлесімді өмір сүруге бейімделе алма-
ды. Ол сол үшін бізді жазалап жатыр. Табиғат өзіне 
қатысты мұндай көзқарасты ешқашан кешірмейді 
деп өткеннің өзекті істеріне тоқтады және облыс 
басшысы бірнеше деректі алға тартты.

– «Арал дағдарысы» адамзат тарихындағы 
ең ірі экологиялық апаттың бірі болып санала-
ды. Оның зардап аймағында осы өңірде тұратын 
35 млн адам душар болып отыр. Соңғы 40-45 жыл 
ішінде Арал теңізі 22 метрге төмендеді, айдын 
көлемі төрт есеге, судың көлемі 10 есеге кеміп, 
судың тұздылығы 70 г/л құрады. Арал теңізі шын 
мәнінде «Өлі теңізге» айналды. Теңіз өз алдына 
дербес бірнеше су айдынына бөлінді. Тоқсаныншы 
жылдарға қарай көптеген жерлерде ол бұрынғы 
жағалаулардан 100-150 шақырымға қашықтады. 
6 млн гектардан астам жер тұзды шөлге, тұзды 
шаңдардың  атмосфераға таралуының көзіне айнал-
ды. Жыл сайын теңіз табанынан ондаған млн тонна 
тұзды шаң мен улы тұздар, құмдар көкке көтеріліп, 
ауқымды қашықтыққа таралуда. Арал теңізінде 
егіс алқаптарын шайғаннан кейінгі пайда болған 
миллиардтаған тонна улы тұздар жинақталды. 
Осындай қасіретті зардаптардың салдарынан 200 
түрлі балық түрінің апатты жағдайда жоғалып 
кетуі орын алды. Осылайша бұрын 60 мыңға жуық 
адамды жұмыспен қамтыған жергілікті балық 
өнеркәсібіне үлкен соққы жасалды. Балықшылар 
қонысы мен шаруашылықтары жағалаудан бірнеше 
ондаған шақырымға алыстап кетті. Көптеген 
балықшы отбасылары өздерінің баспаналарын тас-
тап, басқа аймақтарға, басқа айдындарға қоныс 
аударуға мәжбүр болды. Тіршілік нышаны жоғалған 
жағалауларда қалған қоқыс басқан кемелердің 
«бейіті» осы қасіретті трагедияның көрінісі болып 
табылады.

Бұл орайда Аралды суландырып тұрған Әму дария 
мен  Сырдария өзендері бассейндерінде сулан дыру-
мелиорациялық қайта құру жөніндегі жұмыстар 
бұрынғы қарқынмен жүргізілгенде ХХІ ғасырдың 
басында Арал теңізі жер бетінен мүлдем жоғалып 
кетер еді деген есептер барлығын естеріңізге салғым 
келеді. Арал теңізінің құрғауымен бірге экологиялық 

мәселеден басқа әлеуметтік-экономикалық проб-
лемалардың күрделі кешені қалыптасты. Бірақ,  
Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы ауыр жылдары-
на қарамастан, біздің елімізде Арал проблемасына 
айрықша көңіл бөліне бастады. Мемлекет басшы-
сы Н.Ә.Назарбаев құрғаған теңіздің зардаптарының 
алдын алу жөніндегі проблемаларды шешу үшін 
Арал өңірінің қазақстандық аумағын дамытуға 
айрықша назар аударды. Бүгінде Қызылорда облы-
сы даму қарқыны бойынша еліміздегі көшбасшы 
аймақтардың қатарында келеді. Әртараптандыру 
шараларын белсенді жүргізу нәтижесінде аймақ 
экономикасының жаңа құрылымы қалыптасты. Об-
лыс аграрлық аймақтан индустриалды-аграрлық 
өңірге айналды. 30-дан астам жаңа мұнай кеніштері 
ашылды. Уран өнеркәсібі дамытылуда. Әлемдегі ең 
ірі ванадий кеніштерінің бірі «Баласауысқандық», 
алтын, басқа да бағалы кен орындарын игеру қолға 
алынды. Әлемдегі ең ірі қорғасын-мырыш кен орны 
«Шалқияның»  қызметі қайта жанданды. 

Шикізаттық емес секторды дамыту жөнінде 
үлкен жұмыстар жүргізілуде. Соңғы төрт жылдың 
ішінде 16 жаңа кәсіпорын іске қосылды. Қазір тамақ, 
құрылыс және химиялық өнеркәсіп кәсіпорындарын 
дамыту бойынша жұмыстар атқарылуда. Біз өз 
алдымызға тұтас металлургиялық кластерді дамыту 
жөнінде өршіл мақсат қойдық, бұл межеге сатылап 
жақындап келеміз.

Қызылорда облысы Қазақстандағы күріштің 
90 пайызын өндіретін ірі аймақ болып санала-
ды. Облыстың 3 ауданында ғана өндірілетін күріш 
Қазақстанның бүкіл қажеттілігін өтеуге жарай-
ды. Бүгінде күріштің өнімділігі 1991 жылдың 
көрсеткішінен 30 пайыз асып түсті. 

Мал шаруашылығында бүгінгі таңда мал басы 
барлық түлік бойынша табысты деген 1993 жылдың 
деңгейінен асып түсті. 

Әлеуметтік салада көп жұмыс атқарылды. 
Соңғы екі он жылдықтан астам уақытта Қызылорда 

облысында 300-ден астам жаңа білім беру және 
денсаулық сақтау нысандары салынды. Бірқатар 
қазіргі заманауи жабдықтармен жабдықталған 
медициналық, диагностикалық және қайта 
сауықтыру орталықтары салынды. Үш ауысыммен 
оқытылатын мектептер жойылды. Апатты мектеп-
тер проблемасы шешілді.

Тұрғын үй құрылысы қарқынды дамып келеді. 
Аталған жылдары 4 млн шаршы метр тұрғын үй 
алаңы пайдалануға берілді. Тұрғындардың 63 пайы-
зы табиғи газбен, 95 пайызы орталықтандырылған 
су жүйесімен қамтамасыз етілді деп атап көрсетті.
Бұл орайда экологияны сауықтыру жайна да мән 
берді.

– Әрине, табиғаттың нәзік экологиялық 
үйлесімі бұзылған жерде экономика қалыпты 
дами алмайды. Ғалымдардың мәліметінше, Арал 
теңізінің құрғаған табанынан жыл сайын аспанға 
көтерілген тұзды шаң мен улы заттар суармалы 
егістіктерді, жайылымдықтарды, бау-бақшаларды 
жауып, олардың өнімділіктерін төмендетуде, 
ауылшаруашылық мақсаттағы жерлер айналымнан 
шығуда, экологиялық жағдай нашарлап, халықтың 
денсаулығына кері әсерін тигізуде. Сондықтан, ең 
басты күш-жігер бізде тұзды шаңдардың көшкініне 
тосқауыл қоюға, олардың теріс ықпалының 
қоршаған ортаға зиянын жоюға бағытталды. 

Теңіздің құрғаған табанындағы құм көшкінін 
тоқтату үшін жыл сайын жартылай шөлейт және 
шөлді ауа райына төзімді бірнеше мың гектар 
сексеуіл және басқа да өсімдіктер егілуде. Осының 
нәтижесінде теңіздің құрғаған алқабына 150 мың 
гектар орман дақылдары егілді, олардың жартысы-
на жуығын орман алқаптары құрайды. 

Экологиялық проблемалардың зардаптарын 
жою мақсатында ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 
ЮСАИД, СИДА, Джайка, ТИКА, МАШАВ, Ку-
вейт қоры және басқалар секілді халықаралық 
ұйымдардың күш-жігері бағытталды. Олардың 
күшімен Қызылорда облысының аумағында 6 млн 
АҚШ долларын құрайтын 70-тен астам жоба жүзеге 
асырылды. Сәті түсуін пайдалана отырып, бүкіл 
Арал өңірі халқының атынан көрсеткен қолдаулары 
үшін оларға алғыс сезімімді білдіргім келеді. 

Әлбетте, Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың шешімімен 
және Бүкіләлемдік банктің қолдауымен жүзеге 
асырылған, халық ұғымында «ғасыр жобасы» 
саналған «Сырдария өзенінің арнасын реттеу 
және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау» жо-
басы Арал теңізін сақтап қалудың керемет үлгісі 
болып табылады. 2005 жылы РРССАМ жоба-
сы бойынша Кіші Арал және Үлкен Арал ара-
сында 13 шақырымдық «Көкарал» бөгеті салы-
нып, ол күткендегіден жақсы нәтиже берді. 2006 
жылдың нау  рыз айында Кіші Аралдың деңгейі теңіз 
деңгейінен көтеріліп, 42 метр деңгейде тұрақталды. 
Салыстыру үшін айтайық, 2002 жылы Кіші Аралдың 

деңгейі 38 метрден көтерілмеген болатын. Кіші 
Аралдың тұздылығы кеми бастады, бүгінгі таңда 
оның деңгейі қазіргі регрессия дейінгіден төмен.

Нәтижеде Аралдың құтқарылған бөлігінде 
бұрын іс жүзінде қырылып қалатын балықтың 
бүгінде 20-дан астам түрі өмір сүруде. Балық ау-
лау көлемі жыл сайын өсе түсуде, Арал балығы Еу-
ропа мен Азияның көптеген елдерінде сұранысқа 
ие болып, экспорт өніміне айналды. Балық 
шаруашылығы қайтадан облыс экономикасының 
маңызды саласының біріне айналды.

Арал өңірі қайта түледі. Бүгінде Арал қаласын 
теңізден бар болғаны 17 шақырым қашықтық 
бөліп тұр. Бөгет салынғанға дейін бұл қашықтық 
75 шақырымды құрайтын. Әлбетте, біз көп нәрсе 
істедік, бірақ, Арал өңірінің проблемасы шешілді 
деп айтуға әлі ерте. Оны құтқарудың алғашқы 
қадамдары ғана жасалғанын атап өткім келеді. Арал 
теңізі бассейні жағдайына жүргізілген талдау біздің 
күш-жігерімізге қарамастан, аймақ экологиясы-
на қауіп төндіретін факторлар көлемі қолданылып 
жатқан шаралардың ауқымынан жоғары екенін 
көрсетіп отыр. Оңтүстікте орналасқан Үлкен Арал 
жоғалып барады. Су деңгейі апатты деңгейде 
төмендеуде. Судың тұздануы жылдам өріс алу-
да. Оның деңгейі 150 г/литрден асып түсті. Таяу 
болашақта Арал теңізінің бұрынғы деңгейде 
қалыптасу ықтималдығы өте төмен.

Сарапшылардың пікірінше, теңіздің табанынан 
көтерілген улы заттар қоспалары шығысында Тянь-
Шаньнан, Батыс Еуропада Скандинавияға дейінгі 
орасан зор аумақта шоғырланып қалады. Жүздеген 
мың адамдар улы ауамен тыныс алуда. Тұзды шаң 
көптеген өзендердің бастау алатын биік таулардың 
мұздақтарына сіңуде. Бұл өз кезегінде жағалауға 
таяу орналасқан тұрғындарды былай қойғанда, 
теңізден мыңдаған шақырым қашықтықта жатқан 
су құбырларына, құдықтарға келіп құйылатын 
судың сапасына кері ықпалын тигізуде. 

АРАЛ мәсеЛесін
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Әдетте, мақтадан, күріштен және басқа да ауыл шаруашылығы 
дақылдарынан жоғары өнім алу үшін оларға көптеген минерал-
ды тыңайтқыштар, улы химикаттар беріледі. Олардың көпшілігі 
табиғатқа тарап кетпегендіктен, адамдарға айрықша қауіпті 
болып табылады. Осынау пестицидтер мен гербицидтердің 
қосындысынан құралған қауіпті қоспалар Сырдария өзеніне 
түсіп, ауызсу және тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланатын 
жерүсті және жерасты суларын ластап Аралға құйылуда. Бұл осы 
келеңсіз факторды барынша сезініп отырған Сырдария өзенінің 
төменгі ағысында орналасқан Қызылорда облысы үшін айрықша 
өзекті мәселе болып табылады,– деді. 

Сондай-ақ, Қырымбек Елеуұлы аймақ экологиясына қатысты 
мәселелерді тарқатты. 

– Соңғы онжылдықта облыста мұнай және 
уран өндіру саласы кеңінен дамыды. Жалпы, бұл 
салалардың теріс зардаптарын ескерусіз қалдыруға 
болмайды. Оған «Байқоңыр» ғарыш айлағының  теріс 
ықпалын қосыңыз. Жыл сайын осы жерден барлық 
ғарыштық зымырандардың 30 пайызы ұшырылады. 
Ғалымдардың пікірінше, жанып кеткен зымыран отын-
дары мен қышқылдарының қалдықтары 20-100 шақырым 
биіктіктен түскен кезде мыңдаған шаршы шақырым жер-
ге сіңеді. Ал, зымыран отыны компоненттерінің зияны 
жер бетінен өздігінен жойылып кетуі үшін ондаған жыл-
дар уақыт керек.  Мысал үшін, гептил адам организміне 
өкпе, асқазан-ішек, тері арқылы ене отырып, оның 
иммундық, жүрек-қан тамырлары жүйесін, қан мен ба-
уырды ластайды. Қоршаған ортаның радиоактивті ласта-
нуы, гептилдің жинақталуы және оның өнімдерінің та-
ралуы туу көрсеткішінің төмендеуіне, қан және қан ай-
налымы ауруларының, индокрин жүйелерінің және басқа 
да көптеген аурулардың туындауына себепші болады.

Арал өңірі дағдарысы тақырыбына көптеген зерт-
теулер арналды. Меніңше, олардың ішінде өскелең 
ұрпақтың денсаулығына қатысты жүргізілген зерттеулер 
айрықша маңызға ие болады деп ойлаймын. Мысал үшін, 
бір зерттеуді келтірейін. Еліміздің жетекші ғылыми-
зерттеу институттарының зерттеулері бойынша 1996-
2005 жылдар аралығында тексеруден өткізілген 6 мың 
балада жетілудің аз аномалиясы, иммун тапшылығының 
қайталануы және басқа да патологиялар байқалған. Балалардың 
жартысында жүрек-қан тамырлары, орталық нерв, дәрет шығару 
жүйелерінің науқастануы проблемалары бар. Балалардың түгелге 
жуығы тыныс алу органдарының, гепатобилиар жүйесінің, ас 
қорыту органдарының науқасына шалдыққан.

Сәбилер өлімінің, сәбилердің өлі тууының және аналар 
өлімінің көрсеткіштері жоғары. Туабітті аномалия салдарынан 
сәбилердің өлі тууы көрсеткіші соңғы он жылда екі есе – 2005 
жылғы 10,8 пайыздан 2015 жылы 23,7 пайызға өсті. Жүрек-қан 
тамырлары ауруы 1,6 есе, қант диабеті 3 есе, балалардың сал ау-
руы 2,7 есе, 14 жасқа дейінгі балалардың бронхиалды астмасы 2 
есе өсті. Енді осылардың барлығын экологияның зардабы емес 
деп көріңіз!

Жүргізілген зерттеулердің нәтижесі бойынша Қызылорда 
облысының барлық аудандарындағы жердің, судың, ауаның 
құрамындағы химиялық элементтердің көлемі артып кеткен. 
Тіпті мұндай келеңсіз жағдай Арал теңізінен 400 шақырым 

қашықтықта, экология жағынан салыстырмалы түрде жақсы де-
ген аймақтардың өзінде байқалып отыр. Осыған сәйкес аймақ 
тұрғындарының, әсіресе, балалардың қан құрамы өзгеруде, 
өмірлік қажеттілік элементтерінің көрсеткіштері төмендеуде, 
темір тапшылығы анемиясы байқалуда, балалардың өсіп келе 
жатқан организміне теріс ықпал жасайтын элементтер құрамы 
өсуде.

Әлбетте, статистиканың құрғақ деректері осы өңірде тұрып 
жатқан халықтардың күллі трагедиясын, олардың көңіл күй 
сезімдерін толық жеткізіп береді деп айта алмаймын. Бүгінде 
су ресурстарының жетімсіздігі, ауызсу сапасының нашарла-
уы, жердің азып-тозуы, ауа райының өзгеруі, тұрғындардың, 

әсіресе, балалар ауруының өсуі, осыдан туындайтын әлеуметтік-
экономикалық және демографиялық проблемалардың күрделі 
кешені – Арал өңірі халқының бетпе-бет кездесіп отырған бүгінгі 
шындығы, міне, осындай.

Өкінішке қарай, бүгінгі таңда Арал теңізін толық көлемінде 
қалпына келтіру мүмкін еместігі айқындалып отыр. Сондықтан, 
біздің алдымыздағы маңызды міндет – Арал дағдарысының 
қоршаған ортаға және осы өңірде тұратын миллиондаған 
адамдарға тигізетін орасан зор теріс ықпалын барынша азайту 
болып табылады. Ол үшін терең ойластырылған атаулы жобалар-
ды жүзеге асыру қажеттігі туындайды.

Менің атап өткенімдей, Қазақстан Арал өңірі тұрғындарының 
жағдайын жақсартуда көп іс тындыруда. Иә, ауқымды істер 
атқарылды. Бірақ, біздің алдымызда әлі көптеген кезегін күткен 
міндеттер бар. Бұл жұмыстардың қаншалықты сәтті жүргізілуі 
барлығымыздың күш-жігеріміздің бірігуіне байланысты, – деді 
облыс әкімі.

Аймақ басшысының баяндамасынан кейін форумға қатысу-
шылар назарына Арал және Қазалы аудандарында жаңа білім 
ошақ тарының ашылуы және Арал ауданындағы аудандық 
ауру хана құрылысының басталуы туралы бейнематериалдар 
ұсынылды.

Форумда «Астана» халықаралық ғылыми кешенінің ди-
ректорлар кеңесінің төрағасы РАЕН академигі, экологиялық 
қауіпсіздік және табиғат қорғау халықаралық академигінің 
мүшесі Нұрлан Сәрсенбай сөз сөйлеп, бүгінгі кездесудің тарихи 
маңыздылығына тоқталды. Ол осыдан 25 жыл бұрын Қызылорда 
қаласында Орта Азия мемлекеттері басшыларының бірлескен 
шешім қабылдағанын, сондай-ақ Аралды құтқару қоры құрылып, 

Нұрсұлтан Назарбаев оның алғашқы президенті 
болғанын еске салып өтті. Бұл форумды өткізу идея-
сы Қызылорда облысы әкімдігі, Халықаралық Аралды 
құтқару қоры, ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
тарапынан болғанын айтып, барша әріптестеріне 
ризашылығын білдірді. Ол «Астана» халықаралық 
ғылыми кешенінің жұмысында  экология бағытындағы 
зерттеулер үлкен орын алатынын мәлімдеді. 

ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары 
Ерлан Нысанбаев өз сөзінде Арал теңізінің тартылуы ХХ 
ғасырдағы ірі экологиялық апат саналатынын, оның зар-
даптарын миллиондаған адамдар тікелей сезініп бастан 
өткергенін жеткізді. Арал өңірінің бүгінгі экологиялық-
әлеуметтік-экономикалық жағдайының тағы да 
халықаралық деңгейге көтерілуі осы аймақта тұрып 
жатқан халықтың тұрмыс-тіршілігіне алаңдаушылық 
білдірудің шынайы белгісі деген ол, Қазақстан мемлекеті 
қоршаған ортаны қорғау саласында, халықаралық 
ынтымақтастықты нығайту мақсатында көптеген мемле-
кеттермен халықаралық келісімшарттарға қол қойғаны 
туралы айтып өтті. 

Орталық Азия өңірлік экологиялық орталығының 
ат қарушы директоры Искандер Абдуллаев форумға 
қатысушыларды бүгінгі таңда қоршаған ортаны 
жақсарту бағытында қолға алынып жатқан жобалар 
жайынан хабардар етті. 

Халықаралық Аралды құтқару қорының 
қазақстандық дирекциясының атқарушы директоры Бо-

лат Бекнияз экологиялық апаттың зардаптарын тоқтату туралы 
Орта Азия мемлекеттері басшыларының бас қосқанына 25 жыл-
дай уақыт өтті деді. Одан бергі уақытта көп жұмыстар жасалды, ең 
бастысы, апат аймағы тұрғындарының әлеуметтік-экономикалық 
мәселелерін шешуде бірлесе шешім қабылдауды үйрендік. Қор 
басшысы Аралдың құрғаған ұлтанының зардаптарын азайту, 
адамдардың денсаулығын жақсарту мақсатында «Жасыл бел-
беу» жобасын жүзеге асыру ұсынылып отырғаны жеткізді. Оның 
ұзындығы 70 шақырым, ені 200 метрден бір шақырымға дейін 
жететін болады Оны Қазалы сол жағалау дренаждық коллекто-
рынан, Ақсай мен Қуаңдария көлдер жүйесінен және Сырдария 
өзенінен суландыру жоспарлануда. Бұл жобаның жүзеге асуы-
мен микроклимат жақсарып, жануарлар дүниесі көбейіп, адам-
дар жаңа жұмыс орындарымен қамтылатын болады. Жоба-
ны Дүниежүзілік банк қолдап отыр. Б.Бекнияз бұл жоба жүзеге 
асуыменен Арал теңізінің қазақстандық бөлігінде экологиялық, 
әлеуметтік және экономикалық мәселелерді шешуге бағытталған 

басқа да жобалардың дүниеге келуіне оң септігін тигізетініне 
сенім білдірді.  

Бірінші пленарлық отырыстың соңына таман ынтымақтастық 
жөніндегі меморандумдарға қол қою кезегі келді.  ҚР 
Ауыл шаруашылығы министрлігі өкілі Ғалымжан Болатба-
ев, Халықаралық Аралды құтқару қорының Қазақстандағы 
дирекциясының атқарушы директоры Болат Бекнияз, 
Халықаралық «Астана» ғылыми кешенінің директоры Нұрлан 
Сәрсенбай, Қазақстанның биотүрлілігін сақтау қорының дирек-
торы Асылхан Асылбеков және Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары Серік Қожаниязов «Арал теңізінің шығыс жағалауы 
мен елді мекендерде «Жасыл белдеу» құру», «Жабайы жануар-
ларды климаттың өзгеруіне жерсіндірудің Арал өңірі орталығын 
құру», «Қамыстыбас» көлінің жағалауында «Арал» ғылыми-
туристік орталығын құру» және «Қызылорда облысының Ат-
ласын дайындау және ГИС технологиясының негізінде Арал 
өңірінің интерактивті электронды картасын әзірлеу» жобалары 
бойынша меморандумдарға қол қойды.

Ы.ТәжіұлЫ,
ж.АқсАқАлов.

Аймақта өтіп жатқан аса маңызды 
қоғамдық-саяси шара – Арал халықаралық 
тұрақты форумының екі күнге жос-
парланған жұмысының барысында әлем 
назарын аударған Арал теңізінің бүгіні мен 
болашағы жайлы дүниежүзі ғалымдарының 
ой-тұжырымдары ортаға салынып, 
экологиялық әлеуметтік мәселелерді шешу-
ге бағытталған жаңаша идеялар мен жарқын 
жобалар назарға ұсынылды.

Айталық, 30 мамыр күнгі  форумның 
екінші пленарлық мәжілісінде Арал өңірінің 
әлеуметтік-экономикалық  мәселелерін тал-
қылаумен қатар, индустриалды экология, 
ғаламдық климаттық өзгерістер, кешенді 
су тақырыбы жайлы сөз қозғалып, аталған 
мәселелерді шешу жолдары талқыланды.

 Пленарлық мәжілісті жүргізуші Қазақ гео-
графия институтының директоры, ҚР ҰҒА 
корреспондет-мүшесі, география ғылымдарының 
докторы, профессор Ахметқал Медеу «Арал 
аумағының қазақстандық бөлігінде жүргізіліп 
жатқан ғылыми-зерттеу жұмыстары» тақырыбында 
баяндама жасады. Онда Қазақстан аймағының 
су шаруашылығы және  оның экологиялық 
мәселелері, география институтының ғылыми 
қызметінің негізгі бағытының бірі болып табы-
латынын, сондықтан Арал өңірінің проблемасын 
шешу бағытында тұрақты әрі жүйелі жұмыстар 
атқарылып келе жатқанын атап өтті. 

Айталық, 1990 жылы институт ғалымдары 
әзірлеген Арал теңізі бассейнін сақтау және өңірдің 
әлеуметтік-экономикалық тиімділігін қалпына 
келтіру жөніндегі  Концепциясы бүкілодақтық 
конкурста үздік бастамалар  қатарынан табылды. 
Қазіргі таңда осы құжатта бекітілген қағидалар бой-
ынша Арал теңізін табиғи қалпына сәйкес дамы-
ту бағытында 20 жыл көлемінде жемісті жұмыстар 

атқарылып келеді.
Келесі кезекте Ресей Ғылым академиясы Зоо-

логия институтының зертхана меңгерушісі, био-
логия ғылымдарының докторы Н.В.Аладин «Ре-
сей Ғылым Академиясы зоология институтының 
Арал теңізінде жүргізген ұзақ жылғы зерттеу 
жұмыстарының нәтижесі» тақырыбында баяндама-
сын назарға ұсынды. 

Баяндамада айтылғандай, 1980 жылдардың 
соңында Арал теңізінің деңгейі төмендеп, Берг 
бұғазы құрғап, Кіші Арал мен Үлкен 
Аралдың арасы екіге бөлініп қалды. 
Осы уақытта Кіші теңіздің шөгуі 
тоқтап, ал Үлкен теңіздің арнасы 
кебе бастайды. 1990 жылдары Кіші 
Арал арнасынан асып, Үлкен теңізге 
қарай ағын су толассыз ағып жа-
тады. Осы уақытта Кіші Аралдың 
деңгейін жоғалтып алу қаупі туын-
дайды. Сондықтан институттың зерт-
хана мамандары дер кезінде дабыл 
қағып, ҚР Үкіметінің қолдауымен 
Кіші Аралдың арнасын сақтап 
қалу бағытында бөгет салынып, 
біршама жұмыстар атқарды. Соның 
нәтижесінде, Кіші Аралдың деңгейі 
бір метрге дейін көтеріліп, бірте-
бірте теңіздің тұздылығы төмендейді. 
Үлкен Сарышығанақтың оң жақ 
бөлігі суға толып, Бутаков бұғазымен 
бөлінуінің алдын алуға мүмкіндік 
туды. Ал 2004-2005 жылдары 
Қазақстан Үкіметінің шешімімен ол 
жерге мықты бөгет салынды. 

Сонымен бірге, Н.В.Аладин Арал 
теңізін зерттеп, ғылыми тұжырымдар жасаған, 
еңбектер жазған зоолог және географ, КСРО ҒА 
мүшесі Л.С.Берг, зоолог, гидробиолог С.А.Зернов, 
т.б ғалымдардың еңбектеріне шолу жасады.

Пленарлық мәжілісте, сондай-ақ, Киото 
университетінің профессоры Норио Ишиданың 
Арал өңірін дамытудағы қызметі туралы аталған 
университет докторанты Каё Мацуй айтып өтсе, 
Арал өңірінің проблемасына орай Өзбекстан ре-
спубликасында  қолға алынған ғылыми-зерттеу 
жұмыстары жайлы Өзбекстан декоративті бау-
бақша және орман шаруашылығы ғылыми 
орталығының сектор меңгерушісі З.Б. Новицкий 
баяндады.      

Ал «Қызылорда облысы Арал өңіріндегі 
мүгедектерді сауықтыру кешенді бағдарламасы – 
медициналық, әлеуметтік проблеманы шешудің 
ғылыми негізі» тақырыбында республикалық 
Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне арналған 
клиникалық госпитальдың директоры, медици-
на ғылымдарының докторы Ж. Арзықұлов ой 
тұжырымын ортаға салды. 

ҚР Білім және ғылым министрлігі ғылыми 

комитетінің «Ғылым қоры» АҚ президенті, эко-
номика ғылымдарының докторы А.Сұлтанғазин 
бүгінгі таңда әлемдік бастамаға айналып отырған 
«Жасыл экономиканы дамыту және еліміздің 
тұрақты дамуы жолында қолданыстағы ғылыми-
техниканың әлеуетін пайдалану» тақырыбында сөз 
қозғады. 

«Арал теңізінің солтүстік бөлігінде эко-
номикалық және экологиялық жағдайды 
тұрақтандыру бағытындағы инженерлік-техни-

калық іс-шаралар» жайында Мемлекетаралық 
су шаруашылық үйлестіру комиссиясы ғылыми 
ақпараттық орталығы қазақ филиалының директо-
ры, Қазақстан су серіктестігі қоғамдық қорының 
төрағасы Н.Қыпшақбаев баяндама жасады.

***
Кезінде Балық шаруашылығы 

министрлігін басқарған құдайберген сар-
жанов – Аралдың тумасы әрі жанашы-
ры. Бүгінде «Шарткен ата» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы. Форумда ол теңіз тра-
гедиясын әріден өрбітті. Ғаламдық пробле-
ма 70-жылдары биік мінберлерден көтеріліп, 
талқылана бастады. орталық комитеттен 
арнайы комиссия құрылып, оны қазақ КсР 
жоғарғы Кеңесі төралқасының төрағасы 
сабыр Ниязбеков басқарды. сағидолла 
құбашев қазақ КсР Министрлер Кеңесі 
төрағасының орынбасары болды. Комис-
сия құрамы теңізге бірнеше мәрте келді. 
1976 жылы 6 тамызда орталық Комитет пен 
Министрлер Кеңесінің қызылорда облысы 

Арал аймағы халқының мәдени-тұрмыстық 
жағдайын жақсарту және экономикасын да-
мыту бойынша кезек күттірмейтін шаралар 
жөніндегі қаулысы шықты.
– Жыл өткен сайын теңіз көз алдымыздан 

жоғалып бара жатты. Қайткен күнде де қам жасау 
керек болды. Аралды сақтауға 1989 жылы кірісіп 
едік. Тоқсаныншы жылдардың басында одақ та-
рап, басталған іс тоқтап қалды. Бірақ бұл мәселе 
ешқашан көңілден кеткен жоқ. Ендігі мақсат – Кіші 

Аралды сақтау. Бұған Президент 
өзі тікелей атсалысты, – деді қоғам 
қайраткері. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жыл-
дары экологиялық аймақтағы 5 
мемлекет басшыларының басын 
Қызылордада қосып, алғаш рет 
Арал проблемасын халықаралық 
деңгейде талқылауға ұйытқы 
болған да, Арал экологиясы төрткіл 
әлемнің ортақ проблемасы екеніне 
әлемдік қауымдастықтың көзін 
жеткізіп, оны сауықтыру жолын-
да көп күш-жігер жұмсаған да Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев еді. 
Кіші Аралды сақтап қалу идеясы 
– САРАТС жобасы бір жыл бойы 
електен өткізіліп, өмірге келді. 
Ақырында жобаға қаржы бөлініп, 
бөгет салынды. Арал маңында 
тіршілік кешіп жатқан жұрт қазіргі 
күні теңіздің солтүстік бөлігін 
сақтау шараларының нәтижесін 
көріп отыр. Президенттің баста-
масымен дүниеге келген таңдаулы 

жоба «Ғасыр жобасы» делініп те жүр. Дүниежүзілік 
банктің қолдауымен жүзеге асырылған САРАТС 
жобасының І кезеңінде ауқымды жұмыс атқарылды. 

Статистикаға сүйенсек, жоба барысында теңіз 
деңгейі 42 метрге көтерілді. Қолға алынған ша-
ралар Арал өңірінің солтүстігінде судың азайып 
кетпеуіне мүмкіндік берді. 2005 жылы құрылысы 
басталаған «Көкарал» бөгеті теңіздің солтүстік 
бөлігінің су мөлшерін 68 пайызға жоғарылатты. 
«САРАТС» жобасының бірінші кезеңінің жүзеге 
асуы облыстың әлеуметтік-экономикалық да-
муына ықпал етті. Бұл кезеңдегі барлық жұмыс 
Дүниежүзілік банк пен республикалық бюджет 
есебінен жүзеге асты. Соның нәтижесінде теңіз 
суының тұздылығы айтарлықтай төмендеп, су 
көлемі 15 текше шақырымнан 27 текше шақырымға 
дейін жетті. Сырдария өзенінің қыс мезгіліндегі 
су өткізу қабілеті 650-700 текше метрге дейін 
жоғарылады.

Кезінде қаяз балығы Аралдың, жалпы Сыр 
өңірінің мақтанышы еді. Әлемде кездеспейтін, 
1978 жылы «Қызыл кітапқа» енген. Оны аулауға 
тыйым салынған. Қ.Саржанов жетекшілік ететін 

«Шарткен ата» қоғамдық бірлестігінің мақсаты – 
су маржанының сирек кездесетін осындай түрлерін 
көбейту. Бұл бағытта арнайы бригада жұмыс 
істейді. Қол жеткен жетістіктер де бар. Қазір бұл 
балық сирек те болса, теңізде ұшырасады.

«Эко-Кронес» өзендерді сақтау 
қауымдастығының төрағасы Михаил Калинин 
судың тіршіліктегі маңызына тоқталды. Осы 
күні дүние жүзінде 1 млрд адам құрғақшылықта 
өмір сүріп жатыр. 50-ден астам мемлекетте су 
тапшылығы анық сезіледі. Оған өндірісің бар, 
басқаң бар – бәрінің суға тәуелді екені себеп. Оның 
үстіне, ХХ ғасырда Әлем жұртшылығының саны 
3,7 есе көбейіп, суға сұраныс 7 есе артқан. 

– Арал теңізі су қоры жөнінен жер бетінде 
төртінші саналатын. 80-жылдары ауыл 
шаруашылығын қарқынды дамытуға байланысты 
теңіз суы тұзданып кетті. Айналасына зиян тигізе 
бастады, – деді беларусь ғалымы. 

БҰҰ сарапшылары ХХІ ғасырда су мұнай мен 
газдан да маңызды стратегиялық ресурсқа айнала-
тынын айтып отыр. Өйткені құрғақ климатта оның 
тоннасы мұнайдан да қымбаттайды. 

Халықаралық «Астана» ғылыми кешені 
Қызылорда облысы мен Арал маңының тұрақты 
даму атласы – геоақпараттық жүйесін әзірледі. 
Пленарлық мәжілісте кешен директоры Фарида 
Акиянова форум қатысушыларына жобаны таны-
стырды. Ол аумақтың шынайы жай-күйін көрсетеді. 
Интерактивті-электронды карта көлемді ақпаратты 
бір жерге сақтауға, іздеген мәліметті түрлі деңгейде 
тез арада табуға, ақпаратты тұтынушыға көрнекі 
және ыңғайлы формада ұсынуға мүмкіндік береді. 
Облыс аумағында техногенді әсер экологиясы 
мен әлеуметтік экономика салдарын болжау мен 
үлгілеудің қолданбалы міндеттерін шешу үшін 
ақпараттық негіз ретінде де пайдалануға болады. 

Арал тақырыбын тереңнен толғап жүрген жа-
зушы, эколог Сайлаубай Жұбатырұлы теңізді 
қайта түлету туралы ой-пікірімен бөлісті. Қаламгер 
табиғатта шекара жоғын, Арал проблемасының 
әлемнің бас ауруы екенін айтты. 

– Елімізде Аралға қатысты заң қолданыста. 
Экологиялық аймақ проблемасын шешу 
мақсатында әлеуметтік шаралар қабылданды. Бұл 
қадамдар өңір жұртшылығының өміріне оң өзгеріс 
әкелді және әрі қарай да жалғасады деп сенеміз, – 
деді С.Жұбатырұлы. 

Тәуелсіздік жылдары атқарылған шаралар өлген 
теңізді тірілтуге бағытталды. Бүгінгі Арал кешегі 
тарихымыздың мұрасы іспетті. Жазушы оған көмек 
ұрпақ парызы мен ардың ісі санайды. 

Форумда 26 наурызды Арал күні ретінде 
белгілеу жөніндегі ұсыныс бекітіліп, Арал 
бассейнінің проблемасы мен өңір мәселесін шешу-
ге үлес қосқан ұйымдар мен азаматтар марапаттал-
ды.

Ғазиза әБілдА,
Назерке сАНиязовА.

Суреттерді түсіргендер: Н.НұРжАуБАй,
Б.ЕсжАНов.

халықаралық форум
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Сейсенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаев пен ҚР 
Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова және Қазақстан 
халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары Дархан Мыңбай 
Қармақшы ауданында болды. Сапар барысында бірнеше мәдени 
нысанды аралап, жұмысымен танысты.

Қонақтар ең алдымен Қорқыт ата мемориалды кешеніне ат 
басын тіреді. Қайта жаңғыртудан өткізілген бұл мәдени орын 
мен Байқоңыр ғарыш айлағы ЭКСПО-2017 көрмесі аясында 
туристерді қабылдайтын нысандардың тізіміне енген. Бүгінде 
бұл тәу етер жер шетелдіктерді қабылдауға толықтай дайын. 
Онда келушілерге бірнеше бағытта қызмет көрсетілетін болады. 
Кешеннің музейі тарихи құнды жәдігерлермен толықтырылған. 
Қонақтар мұражайды аралап көріп, аймақтың тарихы мен 
Қорқыт атаға қатысты құнды деректермен танысты. Соны-
мен бірге мұнда зиярат ету орталығы жұмыс жасайды. Түркі 
жұртының тәу етер орталығы өңірдегі туристік аймақтардың бірі 
саналады. Сондықтан Астанада өтетін халықаралық көрме бары-
сында кешен көпшілік назарына ұсынылмақ.

Аймақ басшысы өңірдегі тарихи ескерткіштерді зерттеу-
ге үнемі көңіл бөлініп отырғанын тілге тиек етті. Бүгінде облыс 
әкімдігі жанынан республикаға танымал ғалымдардан тұратын 
арнайы комиссия құрылып, жұмыстар жүйелі жүргізілуде. Ке-
шенмен толықтай танысқан Мемлекеттік хатшы қасиетті 
орынның қайта жаңғыртылғанына көңілі толды. Сондай-ақ, та-
мыры бір туыс халықтарға ортақ осындай киелі жерлер рухани 
байланыс байламы болатынын атап өтті.

Одан соң мәртебелі меймандар Жосалы кентіне бет бұрды. 
Аудан орталығындағы Көшеней Рүстембекұлы атындағы Жы-
раулар үйінде болып, мәдениет үйінің жұмысымен танысты. 
Қармақшы – жыраулық өнерде өз мектебін қалыптастырған, 
дүлдүл дастаншылар мен шайырлардың мекені. Бір ауыл-
дан 100 жырау түлеген қасиетті өлке. Шайыр Тұрмағамбет пен 

жырау Көшенейдің ізін жалғаушы жас өнераздар бүгінде жа-
лындап шығып келеді. Киелі өнердің қалпын бұзбай, одан әрі 
жалғастырушылар өсіп келеді. Солардың бірі Елбасы бата-
сын беріп, домбыра сыйлаған 8 жасар Арай Оңғарқызы осы 
мектептің тәрбиеленушісі. Ол әйгілі Тасберген жыраудың 
ұрпағы. Алты жасынан қолына домбыра алып, көмейден күй 

төгілте бастады. Бүгінде 20-дан астам жырды жатқа соғады. Жас 
өнерпаз қонақтарға арнап «Елін сүйген Елбасы» атты толғауды 
нақышына келтіре орындап, тыңдаушыны сүйсінтті. Сонымен 
бірге, мәдениет үйінің жас өрендері Тұрмағамбеттің жырларын 
төгілтіп, көмеймен құйқылжытты. Аудандық Жыраулар үйінің 
директоры Серік Жақсығұлов жыраулық өнер жайлы кітап та-
быстады. Дәстүрлі өнерді дәріптеген өнерпаздарға разы болған 
Мемлекеттік хатшы алғысын білдіріп, ұжымға шығармашылық 
табыс тіледі.

Жосалы кентінде құнды жәдігерлер қоры сақталған аудандық 
тарихи-өлкетану музейі жұмыс жасайды. Аймақтың өткені мен 
бүгінінен сыр шертетін мәдени орын жаңаша безендіріліп, соңғы 
үлгіде жарақталған. Онда археологиялық мұралардан бастап 
елімізге белгілі тұлғалардың тұтынған заттарына дейін сақтаулы. 
Келушілер аймаққа қатысты құнды мәліметтермен таныса ала-

ды. Сонымен қатар, жастарға патриоттық тәрбие беріп, рухани 
азық сіңіруде музейдің артықшылығы зор.  Мәдениет ошағын 
аралап көрген Мемлекеттік хатшы мұндай орындар ең алдымен 
ұрпақ тәрбиесіне жұмыс жасауы қажет деген пікірін білдірді. Ке-
мел келешекке бағыт алған жастардың өткеннен өнеге сіңіруінде 
мұражайлардың ерекше орын алатынын атап өтті. 

Сонымен бірге, сапар барысын-
да мәртебелі меймандар елге таны-
мал жыраулар Алмас Алматов, Бидас 
Рүстембеков бастаған ауданның зия-
лы қауым өкілдерімен кездесті. Облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев өлкедегі 
өрелі істерді тілге тиек етіп, мәдениет 
саласындағы жетістіктердің зор екенін 
атап өтті.

– Республикада бір ауылдан 100 
жырау шыққан ауыл кездеспейді. 
Бұл жердің өнер қонған өлке екенін 
осыдан-ақ аңғаруға болады. Бүгінде 
бұл дәстүрлі өнерді дамытуға ба-
рынша жағдай жасалып келеді. 
Елбасының рухани жаңғыру, сана-
ны түлету идеялары осындай мәдени 
құндылықтарымызға қамқорлық жа-
сау арқылы жүзеге асады, – деді аймақ 
басшысы.     

Ұлы өнердің ұлықтаушысы, 
даңғайыр жырау Алмас Алматов Сыр 
өңіріне қадам басқан меймандарға ізгі 

тілек білдірді. Мыңжылдық мәдениет тоғысқан, Елбасының өзі 
Алаштың анасы атаған қасиетті өлкедегі сапарға сәттілік тіледі. 
Жыраулық өнері ерекше дамыған өлкеде дәстүр жалғастығы 
сақталғанын, бұл рухани жаңғыруға бастайтын бірден-бір жол 
екенін жеткізді.

Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова да жыр қонған 
өңірдегі жылы жүздесуге ыстық ықылас білдірді.

– Сыр өңірі дәстүр жалғастығын сақтап, ұлы өнерді 
ұлықтауда үнемі алда жүреді. Соның ішінде Қармақшының 
жыраулық мектебін ерекше айтқым келеді. Республиканың та-
лай жерлерін аралап көрдім, дегенмен, сан-салалы саф өнер осы 
аймақта ерекше сақталған. Бұл – кешегі Елбасы айтқан руха-
ни жаңғырудың бірден бір кілті. Ұрпағымыз ұлағатты сөзбен 
тәрбиеленсе, ел ертеңін ойлайтын азамат боп өсері сөзсіз. Со-
нымен бірге, Қызылорда облысы тек мәдениет жағын ғана емес, 
экономикалық, әлеуметтік саланы да дамытып келеді. Түрлі 
жобаларды жүзеге асырып, Елбасы тапсырмасын орындау-
да өңірдегі құрылыс қарқынын, индустриалды ілгерілеушілікті 
көріп, осындай баға бердім, – деді мемлекет хатшысы.

 Мәди ҚҰРМАНӘЛІ,
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

Сапар

МӘДЕНИЕТТІҢ МАЗДАУЫ –
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ КІЛТІ

Соңғы 5 жыл ішінде елімізде қала құрылысы 
кадастрын республикалық деңгейде құру 
үшін жұмыстар жүргізілуде.  Бағдарламалық 
қамтамасыз ету тетігі жасалып, экономиканың 
басты бағыттары бойынша  тақырыптық де-
ректер қоры жаңартылып отырады. Өткен 
жылы мемкадастрдың автоматтық-ақпараттық 
жүйелерінің ақпараттық қауіпсіздік және стан-
дарт талаптарына сәйкестігі аттестацияда 
тексерілді.  Бес филиал мен бір өкілдік ашылды. 

Биыл Қызылорда облысы қала құрылысының 
жиынтық ақпараттық базасы жасалды. Веб пор-
тал арқылы онлайн режимде облыс аумағын  
көріп отыратын қосымша орталықтандырылды. 
Барлық елді мекендердің электронды картасы 
облыстық деңгейге біріктірілді. 

Алдағы жылдары елімізде ортақ қала 
құрылысы кадастры енгізіліп, барлық аймақта 
өкілдіктер ашу жоспарланған.  Бұл сәулет, қала 
құрылысы нысандарының қызметі жайында 

толық ақпарат алуға мүмкіндік береді.
Қолға алынған жоба аясында Қызылорда 

облысының, соның ішінде Арал ауданының 
дамуына ерекше назар аударылған.  Жобада 
аймақтың ерекшелігі ескерілген. 2030 жылға 
қарай аймақ халқының саны 25 пайызға өседі 
деген болжам бар. Қызылорда, Байқоңыр 
және Аралда бәсекеге қабілетті өндірістің, 
инфрақұрылым мен еңбек ресурстарының 
шоғырлануы, индустриялы аймақтар мен 

кластерлердің дамуы ІЖӨ-нің өсіміне жол аша-
ды. Мұнай өңдеу, машина жасау, құрылыс ин-
дустриясы, химия өнеркәсібі, агрокешен, энер-
гетика саласындағы жобалар  экономиканы 
әртараптандыруға негіз болмақ. 

Мәжілісте өңірдің аймақаралық дамудағы 
мүмкіндіктері мен артықшылықтары, туризм, 
экожүйені жақсарту, төтенше жағдайлардың ал-
дын алу  туралы сөз болды.

Гүлжазира ЖАЛғАСОВА.

Қала ҚұрылыСы

КЕШЕНДІ ДАМУДЫҢ КЕЛЕЛІ МІНДЕТІ
Тұрақты  даму жөніндегі Арал халық

аралық форумы аясында Инвестициялар және 
даму министрлігі  Құрылыс және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық істері комитеті 
республикалық мемлекеттік қала құрылысын 
жоспарлау және кадастр орталығының бас 
директоры Т.Мұсабаев Қызылорда қаласы 
мен аудандардың, мемлекеттік органдардың 
өкілдерімен кездесті. Кездесуде  Қызылорда 
облысының және Арал аймағының кешенді 
даму барысындағы қала құрылысы 
құралдары туралы әңгіме өрбіді.

НАҚТЫ ҚАДАМДАР ҚАЖЕТ
Орталық Азия 

мемлекеттері Арал 
теңізін түле туге 
қатысты ширек ға-
сырлық жұмыс тә-
жіри белеріне талдау 
жасап болды, ендігі 
жерде Қызылорда 
о б л ы с ы н ы ң 
әкімдігі ұсынған 
нақты қадамдарға 
көшетініне сенемін. 
Бұл жобалар табысқа 
бастап, экологиялық 
м ә с е л е л е р д і ң 
шешіміне айналуы 
тиіс. Осыған дейін 

біршама бағдарлама, тұжырымдама, стратегия, 
конвенция мен келісім қабылданғаны белгілі. 
Бүгінгі форум барысында көтерілген ұсыныстар 
да аяқсыз қалмауы керек. 

Соның бірі – көгалдандыру жайы. Бұл бастама 
ауаны тазартып, су сапасын арттыруға мүмкіндік 
береді. Жанға жайлы климат қалыптасады, 
тынығу орындарын ашуға ықпал етеді. Сол кез-
де инвесторлар тартып, өңірдің тұрмысын түзеуге 
де болар еді. 

Болат ЕСЕКИН,
орнықты даму жөніндегі
халықаралық сарапшы,

кәсіби эколог.

САРАТС жобасының бірінші кезеңі 
теңізді Арал қаласына жақындатуға 
мүмкіндік берді. Жобаның екінші кезеңі 
солтүстік Арал суының деңгейін көтеруге 
және Сырдария бойындағы көлдерді 
қалпына келтіруге мүмкіндік берді. 

 Бүгінде кіші Аралда 25 миллиард 
текше метр су бар. Белгілі межеден асқан 
су әрі қарай үлкен Аралға кетеді. Көкарал 
бөгетін салған кезде қажетті су көлемі 7-8 
жылда жиналады деген жоспар болған. 
Бірақ ол су небәрі екі жылда жиналды. 
Кіші Аралға тек Сырдария өзені құяды. 
Арал теңізінің маңындағы көлдерге де 
3 миллиард текше метрдей су қажет. 

Қалпына келтірілген ол көлдерде қазір 
балық өсіріледі. Қазір халық САРАТС 
жобасының екінші кезеңінің жүзеге асы-
рылуын асыға күтеді. 

Арал теңізінің бүгінгі келбетіне 
көз тойдырған қонақтар Қызылорда 
қаласының «Жасыл белдеуі» атанып кет-
кен «Көксу» қосалқы шаруашылығында 
болды. Ботаникалық баққа айналған 
мұнда 150 мыңға жуық қылқанды, мәуелі, 
жапырақты және декоративті ағаш 
түрлері мен бұталар өседі. Шаруашылық 

басшысы Рая Үдербаева меймандарды 
атқарылып жатқан жұмыстар мен бүгінгі 
жетістіктерімен таныстырды. 

Көк желекке оранған бақты аралап 
көрген олар Сырдың сор топырағына 
түрлі өсімдікті бейімдеген кәсіпкердің 
ісіне ризашылықтарын білдірді. Шөлейт 
жерді көгалдандыру аймақ экологиясын 
жақсартуға оң ықпалын тиігізетіндігін 
баса айтты.

Қырғызстаннан келген делегат, На-
рын қаласының депутаты Ұлан Жанбаев 
«Көксудан» алған әсерімен бөлісті. 

– Сырдария өзені Нарыннан бастау 
алады. Үш мемлекетті көктей өтетін 

Сырдарияның бойында орналасқан 
талай бау-бақшаны көрдім. Бірақ 
«Көксудай» бақты алғаш рет көріп отыр-
мын. Және оны Қызылордадан көргеніме 
қуаныштымын. Өйткені құмды жер-
де экзотикалық өсімдіктерді өсіру, 18 
гектар жерге егілген тал-дарақтарға 
күтім жасау, тамшылатып суару үлкен 
жауапкершілікті, шыдамды қажет етеді, – 
деді Ұ.Жанбаев. 

Көксу қосалқы шаруа қожалығы 
қарағай, арша, шырша, емен сияқты 

аймақтың табиғатына бейімделмеген 
ағаш түрлерін өсіру үшін тәжірибелік 
аймақ болып табылады. Және облыстағы 
шөлейт жерлерді көгалдандыру мен 
аймақтың экологиялық жағдайын 
жақсартуға үлкен септігін тигізбек. 
Бақта зиянды өндірістерден жеңіл 
жұмысқа ауыстырылған, еңбек демалы-
сына жіберілген адамдар мен зейнеткер-
лер жұмыс істейді. Олар жергілікті кли-
мат жағдайына бейімделген жаңа ағаш 
түрлерін өсіру мақсатында селекциялық 
жұмыстарды да атқарады. Осы ұжымның 
ерен еңбегінің арқасында әсем әрі 
ауқымды бақ бой түзеген. Шаруашылық 
иесі еңбек етсең, Сыр топырағына барлық 
ағаш түрлерін бейімдеуге болатындығын 
айтты. «Бұл бақты салуға, тал-теректерді 
егуге ауылшаруашылық мамандары 
емес, құрылысшы-монтажшы азаматтар 
еңбектенді», – дейді Р.Үдербаева.

Шаруашылықтың өз жылыжайы да 
бар. Жылыжайда не өсіп тұр деңіз? Ман-
дарин! Таңқаласың. Қызылордалық ша-
руалар экзотикалық өнім саналатын 
мандаринді өсіріп, өнімін алып отыр.

Бүгінгі таңда аймақта мұнан өзге 
осы тәрізді шаруашылық жоқ. Кәсіпкер 
Алматының апорт алмасын да өңірге 
бейімдеп, былтыр жемісінен дәм татты. 
Саумал бақтың саф ауасына разылығын 
білдірген меймандар келесі нысан – 
көркемсурет галереясына аттанды.

Әлемнің бар кереметін қылқаламмен 
бейнелейтін суретшілердің туындысын 
тамашалауға келген форум мейманда-
ры «Көркемсурет галереясында» Арал 
теңізінің бүгіні мен кешегісіне зер сал-
ды. Тарихынан сыр тартып, тамырына 
үңілді. Галереядағы үш залдың екеуінде 
жерлестеріміздің қолынан шыққан карти-
налар ілініпті. Ал, үшінші залда облыстық 
тарихи-өлкетану мұражайының қорында 
сақтаулы тұрған және суретшілер симпо-
зиумында салынған суреттер орналасты-
рылыпты. Аралға қатысты картиналарға 
әуестікпен қараған қонақтардың бірі 
өзбекстандық делегат Зиновий Новицкий 
таңданысын жасырмады. «Тулаған та-
лай теңіздің суретін көрдім. Мұнда Арал 
теңізінің суретін емес бейнесін көргендей 
болдым», – дейді делегат. Сыйлы мейман-
дар картиналардан бөлек суретшілердің 
шеберханаларымен де танысты.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ЖАСЫЛ ЖЕЛЕГІ ЖАЙҚАЛҒАН БАҚ
Екінші күні форумға қатысушылар Арал теңізінің қазақстандық бөлігін 

тікұшақпен аралады. Онда Сырдария сағасынан бастап Солтүстік Арал аква
ториясы аралығындағы қайта салынған және жөнделген гидротехникалық 
құрылғыларды, «Ақлақ» тоспасын, «Көкарал» бөгетін, қалаға жақындаған 
Кіші Арал теңізін әуеден бақылады.

Форум

пікір-пайым

ТЕҢІЗ ТӘЖІКСТАНҒА ДА ОРТАҚ
Тәжікстан теңізден алыста орналасқанына 

қарамастан, 1993 жылы Халықаралық Арал-
ды құтқару қорының тең құрылтайшысы бол-
ды. Өндірісті сумен қамтамасыз етуде, электр 
энергиясын өндіруде, халықты жұмыспен 
қамтуда Әмударияның маңызы жоғары. 

Суармалы егістікті арттыру, Арал теңізі 
бассейнінің су ресурсын игеру салдары-
нан әлем бойынша ауқымы жөнінен төртінші 
орында тұрған теңіз табаны құрғап қалды. 
Арал теңізі Тәжікстан мен Ауғанстаннан 
қарастырылған көлемде де, пайдаланылмаған 
да су алмайды. Өйткені судың пайдалы әсер 
коэффициенті өте төмен, 30-40 пайызға әзер 
жетеді. Суару технологиясының артта қалуы, 
демографиялық көрсеткіштің еселеп өсуі Арал 
теңізінің түбіне жетуі мүмкін. 

Қолда бар мәлімет аңқасы кепкен Аралдың қайта оралмас шегіне 
жеткенін айғақтайды. Оны бәз-баяғы қалпына келеді дей алмаймыз. Оның 
үстіне, төменгі ағысында орналасқан мемлекеттердің 85 пайыздан астамы 
суармалы егістікке тиесілі. 

Тәжікстан – трансшекаралық өзендер суы мен басқа да табиғи ре-
сурстарды тиімді әрі әділетті түрде пайдалану бойынша халықаралық 
және аймақтық шаралардың бастамашысы. Біз осы бағыттағы жұмыстар 
нәтижелі болатынынан үміттіміз. Тәжікстан әлемдік қауымдастықтың 
қолдауымен өзінің қаржылық-экономикалық мүмкіндігіне қарай Арал-
ды дамытудағы өткір проблемаларды шешу жөніндегі шараларға қатыса 
береді. Бұл қадам ортақ теңізі бар мемлекеттердің өркендеуіне, сонымен 
қатар қоршаған ортаны қорғауға мүмкіндік береді. 

Назирмад АЛИЗОДА, 
Тәжікстан Республикасының 

Қазақстандағы Төтенше және өкілетті елшісі.

сыр – алаштың анасы



1 маусым – Халықаралық бала-
ларды қорғау күні қарсаңында ҚР 
Мем лекеттік хатшысы Гүлшара 
 Әбді қалықова мен облыс әкімі Қырым
бек Көшербаев отбасы үлгісіндегі 
“Атамекен” ауылына ат басын 
бұрып, балаларды шуақты мереке-
мен құт тықтады. Мемлекеттік хат-
шы өз сөзінде егемен Қазақстанның 
алғаш қы қадамының бірі балалардың 
құқық тарын қорғауды қамтамасыз 
етумен байланысты екенін айта 
келе, олардың жасампаздық әлемінде 
өмір сүруіне барлық жағдай жасау 
қажет тігін  атап өтті.
– 1994 жылы Қазақстан БҰҰ-ның “Баланың 

құқықтары туралы” Конвенциясын ратифика-
циялады. Бұл Конвенция – өскелең ұрпақтың 
құқығын қорғау саласындағы негізгі құжат. 
Тәуелсіздіктің 25 жылы ішінде мемлекетіміз 
адам құқықтарына қатысты 60-қа жуық 
халықаралық құжатты ратификацияласа, оның 
15-тен астамы балалар құқығын мақсатты түрде 
қорғайды. Сонымен қатар біздің елде балалардың 
бақытты балалық шағы, жақсы білім алуы, 
денсаулығының мықты болуы, үлкендердің 
ықыласы мен қамқорлығына бөленуі үшін 
жағдай жасалуда. Аймақтан отбасылық үлгідегі 

балалар ауылының ашылуы соның бір дәлелі. 
Мұндағы мақсат – балалардың қоғамға, өмірге 
бейімделуіне жағдай жасау. Отбасылық үлгідегі 
ауыл осы міндетін жақсы атқарып жатыр деу-
ге толық негіз бар. Жас ұрпақ – ертеңгі ел үміті. 

Сондықтан, сіздер сапалы білім алып, ел даму-
ына белсене араласып, тәуелсіз Қазақстанның 
одан әрі гүлденуіне өз үлестеріңізді қосуларыңыз 
қажет. Ал біз сіздерге әрқашан қолдау көрсетуге 
дайынбыз. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын! 
– деді Г.Әбдіқалықова.

Әрі қарай шара флешмобпен жалғасып, 
меймандар шағын ауылдың “Үшқоңыр”, 
“Сарыарқа”, “Байқоңыр”, “Оқжетпес”, “Ақ-
жайық” аталатын үйлерін аралады. Тәрбие-
ленушілердің күнделікті тұрмыс-тіршілігімен 
танысып, кішкене өнерпаздардың арнайы 
дайындаған концерттік бағдарламасын тама-
шалады. Өнерлі өрендердің өнеріне тәнті бол-
ды. Сондай-ақ, бұл күні демеушілер, өңірдегі 
бір топ мұнай компаниялары келді. Мереке-
ге орай сыйлықтарын табыстап, балалардың 
қуанышына ортақтасты. Дегенмен, балалардың 
көңілін көтерген сыйлық емес, көпшіліктің 
жылы қарым-қатынасы болды. Себебі, үйіне 
қонақ кіріп келсе, мәз-мейрам болып, жады-
рап сала беретін қазақтың дархан көңілінің 
бір сынығы бұл балақайларда да бар. Олар 
– өте жігерлі, талапты. Тек алға талпынып, 
мүмкіндігін көрсеткісі келеді. Жеткен жетіс-

тігімен бөлісіп, іштей халқының тілеутілес бол-
ғанын қалайды.

М.СНАДИН,
Б.ЕСЖАНОВ (сурет).

     қоғам
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БАЛА МЕРЕКЕСІ – ЕЛ БЕРЕКЕСІ

“Тарихтан тағылым – өткенге 
тағзым” халықаралық жоба сы-
ның эстафетасын бұл жолы сыр-
бойылықтар қабылдап алды.  Саяси 
қуғын-сүргін және ашаршылық құр-
бандарын еске алу күніне арналған 
шараға Қазақстан Рес публи касы-
ның Мемлекеттік хатшысы Гүл-
шара Әбдіқалықова, Қазақстан 
халқы  Ассамблеясы Төрағасының 
орынбасары, ҚР Президенті Әкім-
шілігінің Қазақстан халқы Ассам-
блеясы хатшылығының мең-
герушісі Дархан Мыңбай, шетелдік 
және отандық ғалымдар, өңірлік 
ҚХА хатшылығының меңге ру-
шілері, репрессия және депорта-
ция құрбандарының ұрпақтары 
қатысуда. 

Форум қонақтары алғашқы 
қадамын сұлу Сырдың көрікті жер-
лерін аралаудан бастады. Жоғары 
оқу орындары, колледждер мен 
мекемелерде ҚХА мүшелерінің, 
ЖОО-ның профессорлық-оқыту-
шылық құрамы, студенттердің 
қа ты   суымен өткен бейбітшілік 
са бақ   тарына белсене  араласты. 
Қазақ   стандық бірегейлік пен бір-
лікті дамытуды, ұлттық кодты та-
рихи сана арқылы жаңғыртуды 

көздеген сабақта ҚР Президенті 
Архивінің директоры Борис Жапа-
ров, Қазақстан халқы Ассамблеясы 
Оңтүстік Қазақстан облыстық хат-
шылығының меңгерушісі  Мұра т  әлі 
Қалмұратов “Мәңгілік Ел”  идеясы, 
Елбасы ұстанған бейбіт шілік 
пен келісім, тұрақтылық  саясаты 
жайлы баяндама жасады. Алаш 
ардақтылары мен күштеп жер 
аударылған халықтардың тарихы-
на қатысты сирек те құнды дерек-
тер алға тартылды. Сондай-ақ, деле-
гаттар Сырдария ауданы, Н.Ілиясов 
ауылындағы Қоғамдық келісім 
кеңесінің жұмысымен танысып, эт-
носаясат бағытынан ақпар алды. 
Шаралар легі Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханасында “Теңдессіз сый” 
акциясымен жалғасты. Акция ая-
сында кітапханаға КХА кітаптары 
табысталып, “Қазақстан тарихы. 
Құжаттар мен материалдар (1917-
2012)” хрестоматиясының тұсау-
керсері өткізілді. 

Айта кетейік, осымен сегізінші 
мәрте ұйымдастырылған форумның 
мақсаты – бір. Ол – сырға толы 
тарихтың қойнауына терең үніліп, 
шаң басқан құжаттарды зерттеу. 

Ұзақ жылдар бойы үнсіз жатқан 
құндылықтарды жарыққа шығару, 
қуғын-сүргін жылдарындағы адам 
төзгісіз ауыртпалықты жас ұрпаққа 
жеткізу. Ең бастысы – тәуелсіздік 
бізге сан ғасырлар бойғы күреспен, 
азаттыққа ұмтылған қайсарлықпен 

келгенін ұмытпау. Сондықтан, жас-
тар да тарихқа құрметпен қарап, ел 
ертеңі жолында құрбан болған ба-
балар рухына тағзым етуді парыз 
етуі тиіс. Себебі, өткенсіз бүгін де, 
болашақ та болмақ емес.

Мөлдір қАлыМБЕт.

БЕйБІтшІЛІК САБАғы

«тЕңдЕССІз Сыйдың» КІтАБы
қазақстан халқы Ассамблеясы сая-

си қуғын-сүргін және ашаршылық құр-
бандарын еске алу күніне арналған «та-
рихтан тағылым – өткенге тағзым» 
жо  ба сы аясында облыста халықаралық 
форум өз жұмысын 30 мамырда бастады. 
Осымен сегізінші мәрте өткізіліп отырған 
халық аралық жобаның эстафетасын бұл 
жолы сырбойылықтар қабылдап алды.
Шараға ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 

Әбдіқалықова, Қазақстан халқы Ассамблея-
сы Төрағасының орынбасары, ҚР Президенті 
Әкімшілігінің Қазақстан халқы Ассамблеясы 
хатшылығының меңгерушісі Дархан Мыңбай, 
шет ел және республикадан келген ғалымдар, 
өңірлік ҚХА хатшылығының меңгерушілері, 
«Қоғамдық келісім» КММ басшысының орын-
басарлары, зұлмат жылдардың тарихын зерт-
теуші мамандар, репрессия және депортация 
құрбандарының ұрпақтары, Қоғамдық келісім 
кеңесінің өкілдері, барлығы 100-ден астам де-

легат қатысты. Халықаралық форум аясын-
да алдымен жоғары оқу орындары, колледждер 
мен мекемелерде ҚХА мүшелерінің, ЖОО-ның 
профессорлық-оқытушылық құрамының, му-
зей, кітапхана, архив қызметкерлері, кәсіп-
орын өкілдері, студент жастардың қатысуымен 

бейбітшілік сабақтары өтті. 
Ә.Тәжібаев атындағы об-

лыстық әмбебап ғылыми 
кітап ханасында «Теңдессіз 
сый» акциясымен ҚХА 
кітаптары табысталды. Сон-
дай-ақ, «Қазақстан тарихы. 
Құжаттар мен материалдар 
1917-2012» хрестоматиясы-
ның тұсаукесері өтті. ҚР 
Президенті архивінің ди-
рек    торы Борис Жапаров 
хрес  томатияның маңыз ды-
лы ғына тоқталды. Хроно-
ло  гиялық принцип бойын-
ша құрастырылған хресто-
матия жоғары оқу орында-
рына арналған «Қазақстан 
тарихы» курсының типтік 
бағдарламасына сәйкес келеді 
және Қазақстан қоғамының 

ХХ ғасыр басынан 2012 жылға дейінгі дамуының 
негізгі кезеңдерін қамтиды.

Н.Ілиясов ауылында «Қоғамдық сананы 
Қоғамдық келісім кеңестері тұрғысында жаң-
ғырту» тақырыбында көшпелі отырыс ұйым-
дастырылды. Жиында барлық ауылдық округ-
тегі қоғамдық келісім кеңесінің төрағалары өз 
жұмыстарының нәтижесімен бөлісті.

Делегация мүшелері Талсуат елді мекенінде 
орналасқан оңалту орталығындағы мүмкіндігі 
шектеулі балаларға арналған «Қайырымды 
ел» қайырымдылық акциясына келді. Акция-
да қаржылай көмек берілді. Орталық балалары 
қонақтарды әсем әнімен қарсы алды, Қазақстан 
Халқы Ассамблеясына ризашылығын білдірді.

Ал кешкісін «Жібек жолы» сауда орталығы 
кинозалында «АЛЖИР» фильмінің көрсетілімі 
болды. 

Кинотуындыда «халық жауы» атанған ел 
жайсаңдарының жұбайы мен балаларының «АЛ-
ЖИР» лагеріндегі өмірімен күрес күйзелісі, 
тауқымет тағдыры баяндалады. Фильмнің бас 
кейіпкерлерінің бірі Света анасының аманатын 
орындау үшін Ресейден Астанаға келеді. Оның 
қолында әжесінің осы лагерьде басынан өткізген 
оқиғаларын түзген ескі күнделігі бар. Ендігі ойы 
– «қызыл террор» жылдары анасы мен әжесін 
аштық пен ажалдан аман алып қалған Әлихан 
есімді қазақ жауынгерін іздеу болатын.  Оқиға 
осы желімен жалғасады.

Айта кету керек, саяси қуғын-сүргіннің 80 
жылдығына орай түсірілген фильмнің қоюшы-
режиссері Әнуар Райбаев. «АЛЖИР» көркем 
фильмін 7 мамырдан бастап Астана, Алма-
ты, Шымкент, Ақтөбе, Қарағанды қалаларында 
көрсету көзделген. Толықметражды фильм 
«Қазақ  стан» телеарнасының тапсырысы бойын-
ша Қарағанды облысы, Теміртау қаласының 
маңында түсірілді. 

Шынар БЕКБАН.

зерде

Онан соң ҚХА төрағасының 
орынбасары Дархан Мыңбай сөз 
алып, атаулы күннің маңызы жөнін-
де айтып өтті. 

– Бүгінгі конференцияның «Та-
рихи жады және тағылым-рухани 
жаңғырудың негізі» деп аталуын-
да үлкен мән бар екені айқын. Ел-
басы өзінің тарихи мақаласында: 
«Жаңғырған қоғамның өзінің та-
мыры тарихының тереңінен бастау 
алатын рухани коды болады. Жаңа 
ұрпақтың жаңғыруының  ең басты 
шарты сол ұлттық кодыңды сақтай 
біл. Егер жаңғыру елдің ұлттық 
рухани тамырынан нәр алмаса, 
ол адасуға бастайды.  Бұл қазақ 
тарихының жасампаз бүгінгі күн 
мен жарқын болашақтың көкжиегін 
үйлесімді сабақтастыратын ұлт 
жадының тұғырнамасы» деп атап 
көрсетті. Қазақ елінің санғасырлық 
тарихында  қабырғаң қайыспай 
еске алу мүмкін емес ақтаңдақ 
тұстар жетіп-артылады. Соның 
ішін де жиыр масыншы жылдардағы 
 саяси қуғын-сүргін. Біздің ендігі 
жердегі борышымыз, сол қанқұйлы 
жылдардың оқиғасын, сол кездің 
жазықсыз құрбандарының есімін 
есте сақтау, – деді Дархан Мыңбай. 
Сонымен бірге ол еліміздің алғашқы 
астанасы болған Қызылорданың 
тарихтағы рөліне тоқталды және 
 сая си қуғын-сүргін жылдарын зерт-
теуде өзінің ұсынысын айтты.

– Саяси қуғын-сүргін соңы 
1932-1933 жылғы алапат аштыққа 
алып келді. Бір деректерде 2,7 млн, 
келесі бір деректе 3,5 млн адамнан 
айырылыппыз. Бұл сол кездегі қазақ 
халқының тең жартысы. Егер 1917-
1926 жылдардағы азамат соғысынан 
болған қырғынды, аштықты қоссақ, 
жоғарыдағы көрсеткіш бұдан да 
толыға түсер еді. Сондықтан мы-
наны ұсынамыз. Бірінші, сая-
си қуғын-сүргін, жаппай репрес-
сия деген ұғымды айтқанда оның 
хронологиялық ауқымын сонау 
1916 жылдан бастап 1939 жылдар 
деп көрсеткен орынды. Екінші, ре-
прессиядан қырылған қазақтардың 
саны мен сапасын анықтағанда 
бүгінгі Қазақстан көлемінде қалмай, 
Ресейде, Қырғызстанда, Өзбекстан, 
Түркіменстанда, Иран, Ауғанстан, 
Моңғолия, тіпті Қытай, тағы басқа 
елдерде жазықсыз қырылған қан-
дастарымызды да енгізгеніміз 
жөн. Үшінші, қырғын кезіндегі 
бауырластық пен этносаралық дос-
тықты да ұмытпағанымыз дұрыс. 
Мысалы, 1916 жылы қырғыз хал-
қының жүздеген мың өкілі Шығыс 
Түркістан, Қытай асқанда Алаш 
 зиялылары көмек қолын созған, – 
деп түйіндеді Дархан Мыңбай.

Конференцияның пленарлық 
мәжілісінде облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев зұлматты жылдардың ел 
тарихындағы өшпес рөлі жайында 
айтып, егемен еліміздің бүгінгі да-
муына тоқталды.

–  Бүгін – халқымыздың та рихын -
дағы ең қасіретті күн. Осы зұл мат ты 
кезең туралы  Елбасы Н.Назарбаев 
өзінің «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында «Күллі ХХ ғасыр 
рево люциялық сілкіністерге толы 
болды. Бұл осы аумақтағы бар-
ша ұлттарға мейлінше әсер етіп, 
бүкіл болмысын өзгертті. Өткен 
ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке 
толы, зобалаң да зұлмат ғасыр бол-
ды», – деп ерекше атап өтті. 1992 
жылы осы мәселені арнайы зерт-
теген Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Кеңесі Төралқасының ко-
миссиясы өзінің қорытындысында: 
«Қазақ елі аштықтан және соған 
байланысты індеттерден, сондай-
ақ, табиғи өлім деңгейінің ұдайы 
жоғары болуынан 2 млн 200 мың 
адамнан, яғни, барлық қазақ халқы-
ның 48 пайызынан айырылды», 
– деп жазды. Аштықтан негізінен 
жас балалар мен әйелдер қырыл-
ғандықтан, қазақтардың өсуі қатты 
тежелді. Кейін бұл аштық «Қызыл 
қырғын», «Голощекиндік геноцид» 
деген атауға ие болды. 1925 жылы 
қыркүйекте Қазақ станға басшылық 
қызметке Голощекиннің жібе рілуі 
жағдайды ауырлата түсті. Оның 
жүргізген саясаты шын мәнінде ұлт 
зия лыларын жаппай қуғындауға 
ұласты. Оған ашық қарсы тұрған 
Қазақстанның белгілі мемлекет қай-
раткерлері  Ж.Мыңбаев, С.Сәдуа-
қасов, Т.Рысқұлов, Н.Нұрмақов, 
С.Қожанов, тағы басқалары қыз-
меті  нен алынып, республикадан 
қуыл ды. Осы кезеңде тұтқындалған 
44 алашордашылардың үшеуі 
– Ж.Аймауытов, Ә.Байділдин,              
Д.Әбілов ату жазасына кесіліп, үкім 
орындалды, – деп атап өтті облыс 
әкімі хабарламасында. 

Жаппай жазалау үзіліс-
сіз жүр гі зіліп, 1937 жылдың 
30 шіл де сінде КСРО Ішкі 

істер халық комиссариатының 
бұйры ғы мен қы рып-жою операция-
сы бұрын-соңды болып көрмеген 
қарқынмен кү шей тілді. Деректер-
ге сүйенсек, осы уақыттан 1938 
жыл аралығында Қазақстанда 
25833 адам партиядан шығарылып, 
олардың 8544-і «Халық жауы» не 
олардың «сыбайласы», «әлеуметтік 
жат элементтер» ретінде айыптал-
ды. Белгілі қазақ зиялылары, Алаш 
қайраткерлері түгелге жуық жа-
заланды. Қуғын-сүргін басталған 
жылдан Сталин дүниеден өткенге 
дейін Қазақстанда 103 мың адамға 
саяси айып тағылып, оның 25 мыңы 
ОГПУ-НКВД үштігі үкімімен, сот 
үкімімен атылған. 

Сыр бойында сол сұрапыл ке-
зеңде жазықсыз азаматтардың үсті-
нен 2 мыңнан астам қылмыстық 
іс қозғалып, тіпті бір іс бойынша 
бірнеше адам тартылып, 200 адам 
ату жазасына кесілген. 

– «Орнында бар оңалар» дейді 
халық даналығы. Кешегі қуғын-
сүргіннің зардабын тартқан ұлттар 
бүгінгі күні қазақ халқымен бірге 
өмір сүріп, біте қайнасты. Қазіргі 
кезеңде олар Тәуелсіз Қазақстанды, 
Сыр өңірін гүлдендіру, көркейту 
мақсатында берекелі бірлікте, тату-
тәтті тірлікте тізе қосып, еңбек ету-
де. Еліміз Тәуелсіздік алғаннан 
кейін Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Кеңесі жаппай саяси 
қуғын-сүргінге ұшыраған адам-
дарға қатысты әділеттілікті қалпына 
келтіру, осы қуғын-сүргіннің барлық 
құрбандарын ақтау, оларға тигізген 
моральдық және материалдық за-
лалды қазіргі уақытта барынша 
мүмкін болатын өтеуді қамтамасыз 
ету мақсатында 1993 жылғы 14 
сәуірде «Жаппай саяси қуғын-
сүргін құрбандарын ақтау туралы» 
Заң қабылдады. Ел Президентінің 
Жарлығымен 31 мамыр –  Саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын еске 
алу күні деп белгіленді. Бүгін біз 
сол қасіретті де азалы күндерімізді 
ұрпағымыз ұмытпасын, бабалар ба-
сынан өткен зұлматты жылдарды 
жадында сақтап, құрметін білдірсін 
деген ниетпен Саяси қуғын-сүргін 
және ашаршылық құрбандарына 
арналған ескерткіш-белгіні рестав-
рациядан өткізіп, қайта аштық,– 
деді аймақ басшысы.

Конференция тақырыбына бай-
ланысты баяндамалар оқылды. 
Атап айтқанда, «Орталық Азияның 
этностық корейлерінің Кеңестік 
және посткеңестік кезеңдегі өмірін 
өркениетті зерттеу» тақырыбында 
Ханкук университеті Орталық Азия 
институтының профессоры Санг-
чел Кимнің, «Тарихи жады және 
қоғамдық сананы жаңғырту: қазіргі 
заманғы қазақстандық қоғамның 
дамуының ең маңызды факторла-
ры» туралы Түрік технология және 
бизнес университетінің профес-

соры Тогрул Исмаилдің, «Халық 
жады – рухани жаңғырудың ірге-
тасы» тақырыбында ҚР Прези-
денті Архивінің директоры, 
 тех   ника ғылымдарының док-
торы Борис Жапаровтың, өзге де 
 бірне ше ғалымдардың баяндамала-
ры тыңдалды. Конференция соңы 
секциялық жұмыстарға жалғасты.

* * *
«тарихи жады және тағылым 

– рухани жаңғырудың негізі» 
атты халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы кеше 
түстен кейін секция отырысы-
на ұласты. қазақстандағы саяси 
қуғын-сүргін, ашаршылық және 
жер аудару кезеңін тарихи тал-
дау тәжірибесіне арналған секция 
жұмыстарына жиырмаға жуық 
баяндама келіп түскен. Еліміздегі 
іргелі оқу орындарының ғалым-
дары осы тақырыпты арқау етіп, 
өз ойларын ортаға салды.

Ғылыми отырыс кезінде баян-
дамашылар түрлі тарихи деректер 
келтірді. Бұрын айтылмаған, ар-
хивтерде ашылмай қалған құнды 
құжаттарды зерттеу жөнінде 
пікірлерін білдірді. Сонымен қатар, 
сол кездегі қазақ зиялыларының 
қилы тағдыры, қайшылықты өмірі 
жайында жаңаша көзқарастар 
қалыптастыру қажеттігі сөз бол-
ды. Л.Гумилев атындағы Еуразия 
Ұлттық университетінің профес-
соры Құрманғали Дәркенов осы 
төңірегінде баяндама жасады.

– Шығармашылық қызметтегі 
қазақ зиялыларының рухани-мо-
ральдық дағдарысы 1937 жылғы 
қуғын-сүргін жылдарында айқын 
көрінді. Олардың шығармаларынан, 
ой-пікірлерінен ұлтшылдық пен 
байшылдықты көру белең ал-
ды. Сонымен бірге, сол кездегі 
қазақ зиялылары арасында да 
түсініспеушіліктер болып, қайшы 

көзқарас орын алып жатты. Газет 
беттерінде бір-бірін сынға алған 
мақалалар жарық көрді. Мұнымен 
тарихи тұлғаларымыздың бірі 
жақсы, бірі жаман деп баға бере ал-
маймыз. Бұл – сол кездегі саясаттың 
салқыны, – деп сол  кездерде 
жазылған мақалалардан үзінді кел-
тірілді.

Сондай-ақ, секция отыры-
сында ашаршылық кезеңі жайын-
да кеңінен айтылды. М.Қозыбаев 
атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті Қазақстан 
халқы Ассамблеясы кафедрасының 
меңгерушісі, тарих ғылымдарының 
кандидаты Людмила Гривенная 
1920 мен 1930 жылдар басындағы 
ұлы жұт жайында тың деректер-
ге қанықтырды. Сол кезеңдерде 
қырылған қазақ жұртының санына 
қатысты мәліметтерді ортаға салды. 

Ал ҚР Президенті архивінің 
бас маманы Айнаш  Сейсенбаева 
мұрағаттағы есімнамалық мәлі-
меттер базасы жайында баяндама 
жасады. Сол кездегі демографиялық 
опаттың, саяси режимнің тұтас эт-
носты жойып жіберуге әкелген 
қаупі жайында атап өтті.

– Ашаршылықтың құрбандары 
қарапайым ауыл  адамдары болған-
дықтан, күні бүгінге дейін есімдері 
белгісіз күйінде қалып келеді. 
Қасіретті жылдар туралы халық 
жадына ғана сүйену жеткіліксіз. 
Өйткені оқиға куәгерлері азайып, 
одан кейін 3-4 ұрпақ ауысқандықтан 
естеліктер санадан шықты. Де-
ген мен, еліміздің ғалымдары 
90-жылдардың басында арнайы экс-
педиция ұйымдастырып, республи-
каны аралап, көзкөргендерден де-
ректер жинаған.  Алайда, барлығын 
қамту мүмкін емес. Бүгінде сол 
құжаттар қатталып, архивте 
сақтаулы тұр. Оларды жүйелеп, 
құрбан болған азаматтардың аты-
жөнін анықтап, республикалық 
бірыңғай электронды мәліметтер 
базасын жасау жұмыстары 
жалғасуда. Одан бөлек архивте 
ашаршылықта құрбан болғандар 
жайында зерттеген ғалымдар мен 
жекелеген адамдардан алынған 
мәліметтер бар. Бұл зұлмат жыл-
дар жайындағы деректерді одан 
әрі толықтыра түсуге сеп болады, – 
дейді А.Сейсенбаева.

Сонымен қатар, бүгінде Пре-
зидент архивіндегі комсомол қор-
лары зерделену үстінде. Одан 
бөлек, ауылдық кеңес пен бала-
лар үйлерінің құжаттары да жан-
жақты қаралуда. Тарихымызға 
қатысты дәйектердің қай-қайсысы 
да маңызды. Осы арқылы ұрпаққа 
өткеніміз жайында ұлағатты ой айта 
аламыз.

Ғылыми жиында Х.Досмұхам-
медов атындағы Атырау мем-
ле   кеттік университетінің Қазақ-
стан тарихы кафедрасының 
мең    ге рушісі Серік Қуаныш, С.То-
рай  ғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетінің тарих 
ғылымдарының докторы Сәуле 
Мамытова қазақ даласындағы бай-
лардың кәмпескеленуі мен жер 
аударылғандар жайындағы ой-
ларын ортаға салды. Ш.Есенов 
атындағы Каспий мемлекеттік уни-
верситетінің ғалымы Эльвира Абла-
нова «Маңғыстау халқы репрессия 
жылдарында» атты мақаласында 
Адайлар көтерілісі мен зұлмат 
жылдардың зоба лаңына тоқталды.

Ал А.Байтұрсынов атын-
дағы Қостанай мемлекеттік уни-
верситетінің  философия кафе-
дра сының профессоры Қалқаман 
Жақып ату жазасына кесілген 
адамдарға қатысты әлеуметтік 
талдау жасады. 1930-1950 жыл-
дар аралығында Қостанай облы-
сында 1294 адам атылған. Соның 
ішінде құрбан болған 18 әйел 
адамның ең ересегі 72 жаста бол-
са, ең жасы 19 жасқа да жетпе-
ген. Бұл қаралы бұйрыққа іліккен 
азаматтардың қатарында 28 ұлттың 
өкілі болған. Баяндама барысын-
да профессор Қалқаман Жақып 
бірнеше ұсыныс жасады. Алдымен 
қазақ даласындағы жаппай қуғын-
сүргінге халықаралық деңгейде 
баға берілуі қажет деп есептейді. 
Сонымен бірге, ұрпақ санасына 
өткенімізді сіңіру үшін жаңадан 
түсірілген «АЛЖИР» тарихи ки-
носы оқу орындарында көрсетіліп, 
дәріптелсе деген пікірін білдірді.

Сонымен бірге, секция оты-
рысында тарихи деректерді ай-
тып қана қою емес, оны болашақ 
ұрпаққа жеткізу, бүгінгі балаларды 
тәрбиелеудегі маңызы жайындағы 
мәселелер де сөз болды. М.Әуезов 
атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің пе-
дагогика ғылымдарының кандида-
ты Нығматжан Алметов осы 
төңірегінде ойларын ортаға 
салды. 

ТАРИХИ ЖАДЫ ЖӘНЕ ТАҒЫЛЫМ –
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ НЕГІЗІ

1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау күні
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ақтаңдақтар  ақиқаты
Пікірлер

Тарих – өткеннің куәсі, қазіргіміздің 
үлгісі мен өнегесі, ал болашағымыздың 
асыл қазынасы. Тарихи естелік қоғамды 
алға жетелейтін бірден-бір құрал деп 
есептеймін. Сондықтан, біз өткенімізге бей-
жай қарай алмаймыз. Бүгінгі басқосудың 
жоғары деңгейде ұйымдастырылуына қарап 
отырып, қазақ халқының да өз тарихына 
салғырт қарамайтынына көз жеткізуге бо-
лады. Маңызды жиында мәртебелі мейман-
дар мен тәжірибелі ғалымдар өткен тарихқа 
терең бойлап, қазақ жұртының ертеден 
қайсар ел болғанын, бабалар мұратына 
бүгінгі ұрпақтың қол жеткізгенін ашық айт-
ты. Өткенін ұлықтап, ерлікке тағзым ететін 
қазақтай бауырлас елдің барына біз де 
 разымыз. 

ҚР Президентінің «Өткендердің қадірін 
білу, олардың арман-мүдделерін жалғас-
тыру – адамгершілік парыз ғана емес, 

қоғамдық дамудың, ілгері басудың негізгі 
алғышарттарының бірі» деген қанатты сөзіне 
бүгінгі басқосуда толық көз жеткізгендей 
болдым. Конференцияда «Тарихи естелік 
және қоғамдық сананы жаңғырту: Қазіргі 
қазақстандық қоғамды дамытудың маңыз-
ды факторы» тақырыбында баяндама жа-
садым. Бұл тұрғыда мен өз еңбегімде 
қазақстандық қоғамды дамытудың негізгі 
себептеріне кеңінен тоқталдым. Біздің 
түрік қандастарымыз сіздердің елдеріңізде 
тату-тәтті еңбек етуде. Қазақ бауырла-
рымыз да біздің елде әр салада абырой-
лы қызмет атқаруда. Бұл – бауырлас ел-
дер тарихының ұқсас әрі туыстас мемле-
кеттер екенінің айқын дәлелі. Екі жақты 
салыстыра қарасам, Қазақстанда ертерек-
те жер аударылған ұлттар тарихы жайында 
мәліметтер көптеп кездеседі. Ал бізде бұл 
тұрғыда бірқатар қиыншылықтар туындай-
ды. Бұл да болса қазақ тарихшыларының 
қажырлы еңбегі деп білемін. 

Жалпы, Қазақстан  Республикасы Прези-
денті нің осыған дейін басылым бетте рін-
де жарияланған «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты мақаласын оқыған едім. 
 Саяси құжатта Н.Назарбаев қазақ елінің 
жаңа тарихи кезеңге аяқ басқанын айтқан еді. 
Тіпті мемлекет үшін маңызы зор құжатты 
бірқатар саясаткерлер бағдарламалық 
мақалаға балап жатты. Бұл саяси құжаттың 
бағасына сай берілген мәртебе деп ойлай-
мын.

Тогрул ИСМАИЛ,
Түрік технология және бизнес 
университетінің профессоры.

Қазақстан Халқы Ассамблеясы ұйым-
дас тырған дәстүрлі форумның негізі та-
рихымызды зерделеп, ұлттық бірлікті 
нығайту болып табылады. Бұл іске мұрағат 
қызметкерлерінің де тікелей қатысы бар. Та-
рихи деректер негізінде   ұлттық архив қорын 
насихаттау арқылы біз үлкен жетістіктерге 
қол жеткізе аламыз. ҚР Президентінің 
архиві Қазақстан Халқы Ассамблеясымен 
2010 жылдан бері әріптестік байланыс ор-
натып келеді. Сол жылы ТМД елдері та-
рихшылары бас қосқан Елордадағы форум-
да ХХ ғасыр тарихы зерделенген құнды 
еңбектерді жариялауға аса мән берілді. Зар-
дап шеккен халықтардың тарихы әрдайым 
күн тәртібінде болатыны көрсетілді. «Зар-
дап шеккен халықтардың қасіретін есте 
сақтау – біздің парызымыз. Бұл – қасіреттің 
қайталануына ешқашан жол бермеуіміздің 
кепілі» деген Елбасының сөздері патри-
отизм мен мемлекеттіліктің, қоғамдық 
келісім мен ұлттық бірліктің халық жады-
сына негізделгенін көрсетеді. 

«Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» 
жобасы тарихи естеліктер арқылы ұлттық 
бірлікті және этносаралық төзімді ортаны 
нығайтуға мүмкіндік береді. Бұл құжаттар 
арқылы біз өткеннен сабақ аламыз. Сондай-
ақ, сол жылдардағы қасіреттің себептерін 
талдай отырып, ата-бабамызға құрметпен 
қараймыз. Қызылорда қаласы – ХХ ғасыр-
дың 20-жылдары Қазақстанның астана-
сы мәртебесіне ие болған шаһар. Көне за-
манда Сыр елін мекендеген қаңлылар мен 
оғыздар көне түркі мемлекеттерін құрып, 
бұл аймақты Ұлы Жібек жолындағы 
 саяси ордаға айналдырғаны баршамызға 
мәлім. Облыс тарихы рухани мәдениетке 
де бай. Бұл өңірде батырлардың, ақындар 
мен ойшылдардың ескерткіштері сақтал-
ды. Соның ішінде Қорқыт бабамыз 
жайын дағы деректерге бүкіл түркі әлемі 
құрметпен қарайды. 1930-1940 жылдары 
Қызылорда аумағы Кеңес билеген ұлттар 
жөніндегі саясаттың құрбандары болған, 
бірнеше қоныс аударған және Ұлы Отан 
соғысы жылдарында эвакуацияланған 
халықтардың мекеніне айналды. Олар 
жергілікті халықтың қамқорлығына бө-
ленді. Сондықтан кезекті форумды қасиетті 
Сыр өңірінде өткізудің маңызы зор деп 
есептеймін. Бүгінгі халықаралық форум-
да «Халық жады – рухани жаңғырудың 
іргетасы» атты баяндама жасадым. Сондай-
ақ, басқа да бірқатар ғалымдардың зерттеу-
еңбектерінен қасіретті жылдардағы оқи-
ға лар жайында тың деректер алдық. 
Сон дықтан, бұл басқосу өткенді ұмытпауға 
және бабалар ерлігін дәріптеуге мол мүм-
кіндік береді деп есептеймін. 

Борис ЖАПАРОВ,
Қазақстан Республикасы Президенті 

архивінің директоры. 

ҚАЗАҚСТАН ТӨЛ ТАРИХЫНА 
ТЕРЕҢНЕН ҚАРАЙДЫ

СЫР боЙЫНДА 
ұЛТ шЕжіРЕСі жАТЫР

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске 
алу күніне арналған «Тарихтан тағылым – 
өткенге тағзым» халықаралық форумын-
да тарихты ақтарып, біраз деректерге көз 
жүгірттік. Осындай беделді басқосуда ба-
яндама жасау  мен үшін үлкен мәртебе деп 
ойлаймын. Бұл жиында бірқатар мәселенің 
ортаға салынуы да заңдылық. Өйткені, Сыр 
өңірін Ұлт Көшбасшысы Алаштың анасына 
балады. Сондықтан, дәстүр бойынша келелі 
мәселелер қара шаңырақта ой талқысына са-
лынып, өз шешімін табатыны тарихта бесе-
неден белгілі. 

Бұл жиынға арқау болған рухани 
жаңғырудың бірден-бір жолына, яғни сол 
ұлттың тарихи құндылығына ешкімнің 
дауы жоқ шығар. Себебі, тарихи тәжірибе 
мен тағылым, тарихи жады – ақылдың 
ұстазы әрі ой-пікірдің де жол сілтеушісі. 
Тарих ғылымының мақсат-мұраты анық 
болған жағдайда ғана ұлттың мәңгілік 
берекесі мен таусылмайтын қазынасына ай-
налады. Бүгінгі тарих ғылымы мемлекет 
танымының негізгі кезеңдерін қарастыру 
үшін саяси маңызды оқиғаларды зерттейтін 
империкалық ғылымнан қоғамды, оның 
даму динамикасы барысын да зерттейтін 
ғылымға айналды. 

Мен бүгінгі конференцияда Қазақстан 
Халқы ассам блеясының беделін еске-
ре отырып, бірнеше мәсе леге тоқталдым. 
Біріншіден, біз тарихпен, әуес қойлармен 
және кәсіби тарихшылар еңбектерімен 
танысамыз. Оның үстіне көпшіл жұрт 
негізінен оқуға бейім болғандықтан, әуес-
қой тарихшылар жазбасынан ақпарат 
алып жатады. Ал кәсіби тарихшылар 
еңбегі көпшілікпен емес, ғылыми ортада 
оқылады. Сондықтан, барлық міндеттерге 
ғылыми негіз болу үшін тез арада қазақ та-
рихын кеңейтіп жазуымыз керек. Сондай-
ақ, оның ғылыми редакциялық кеңесіне 
отандық ғалымдармен бірге әлемдік тарих-
шылар кеңінен тартылуы тиіс. Себебі, бұл 
тарихымыздың әлемдік өркениет тарихы-
ның құрамдас бөлігі ретінде мойындалуына 
негіз болады. 

Екіншіден, бүгінгі күні  алдымыздан 
шығып отырған мәселе – деректану сала-
сындағы сабақтастықтың үзіліп қалуы. 
Бүгінгі тарих ғылымының қоғамдағы 
орны на байланысты жастар тарапынан бұл 
бағытқа қызығушылық жоқтың қасы. Руха-
ни жаңғыру бағы тында осы мәселені орны-
на келтіруге күш салуымыз керек. Ұстаның 
құралсыз өнім шығара алмайтыны тәрізді 
деректанусыз, дерексіз тарихшылардан да 
толыққанды еңбек күте алмаймыз.

Тарихи жады мен оған негізделген та-
рихи сана әртүрлі қауымдастықтар мен 
топтардың шынайылық, ақиқаттылық ту-
ралы түсінігімен анықталатын құбы лыс 
деп қарағанымыз дұрыс деп ойлаймын. 
Біздің жағдайымызға қарасқан ұлттың әрбір 
өкілі ортақ мақсат жолында жұдырықтай 
жұмылуы тиіс. Неғұрлым ғасырлар түбіне 
тереңдей берген сайын соғұрлым тектес 
халықтар арасындағы айырмашылық жойы-
ла береді.

Наурызбай БАЙҚАДАМОВ,
облыстық мәслихат хатшысы.

ҚАЗАҚ ҚоғАмЫНДА 
АшЫЛмАғАН бЕТ КӨП

– Тарихымыз жайында тың деректер шығып, көп-
шілікке ұсынылуда. Өткеніміз туралы бұрын айтылмаған 
дерек бүгін жарыққа шықты. Біршамасы ғылыми 
айналымға енеді. Одан кейін туындайтын тағы бір 
мәселе бар. Ол осы дәйектерді балалар тәрбиесінде пай-
далану. Біз жылдарын көрсетеміз де сол мерзімде осын-
дай болған деп, дәйектік деңгеймен ғана шектелеміз. 
Алайда ұрпақты рухани тұрғыдан жаңғырту жайы кейін 
қалып жатыр. Бала оны өзінше қорытып, қажеттісін алу 
үшін әдістемелерді тиімді пайдалану жағын да ойлап 
қоюымыз қажет, – дейді ғалым.

Жиын барысында пікір алмасулар жүріп, аталған 
мәселелер хаттамаға енгізілді. 

* * *
Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбан-

дарын еске алу күніне орай ұйымдастырылған 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 
шетелдік зерттеуші ғалымдар мен әр аймақтағы 
қоғамдық келісім кеңесі өкілдерінің басын қосты. 
Конференция барысында 3 бағыттан тұратын 
секция лық жұмыс ұйымдастырылып, делегаттар 

еркін пікір алмасуға мүмкіндік алды. 
Облыстық мәслихат хатшысы,  тарих ғылым-

дарының кандидаты Наурызбай Байқадамовтың 

модераторлық етуімен өткен «Қазақстанның Ұлы 
Отан соғысында жеңіске қосқан үлесі» секциясын-
да бұрын қолжетімді болмаған мұрағат деректері қазір 
көптеп жарық көріп, зерттеушілер базасының кеңеюі-
не жол ашылғаны айтылды. Сондай-ақ, Қазақстан 
тарихының түрлі мәселелері бойынша публицисттердің 
еңбектерінде қызықты мәліметтер кездесетіндігі, оларды 
сұрыптап, шынайылығын анықтап, тарихи зерттеулер-
де қолдану тарихнамада бекінген тұжырымдарды қайта 
қарастыруға мүмкіндік беретіні алға тартылды. Адам-
зат тарихында үлкенді-кішілі он бес мыңға жуық соғыс 
өткенін, бірақ соның ішінде ауқымы мен алапаттығы 
жағынан ең жантүршігерлігі екінші дүниежүзілік соғыс 
пен оның құрамдас бөлігі – Ұлы Отан соғысы болды. 
Бұл туралы Қазақ ұлттық өнер университетінің ғылыми 
қызметкері, философия ғылымдарының кандидаты 
Сәуле Шаймерденова баяндамасында 4 жыл – 1418 күн 
бойы өз жері, Отаны, келешек ұрпағы үшін жан қиған 
батырлар еңбегін арқау етті.

– Қазақ ел басына күн туғанда жалғыз жанын қу 
шүберекке түйген жауынгер халық болған. Ұлан-
байтақ даласының бір тұтам жері үшін қорқу деген 
сезімді жүрегінен жұлып алып тастаған. Тіпті әріге 
бармай-ақ, кешегі Ұлы Отан соғысының әлі сарғайып 

үлгермеген қатпарлы парақтарына үңілсек, бабамыздың 
қанды қырғында қаймықпай соғысқанына анық көзіміз 
жетеді. Сол кездері батырларымыз жаңбырша жауған 
оқ пен қарша бораған бомбаның арасында нәзік жүрегі 
тасқа айналып, ғұмыры ажалдың қанды тырнағына 
ілікті. Бірақ, сол сұрапыл жылдары халқымыз өз Ота-
нына, жеріне деген патриоттық сезімін дәлелдеді. 96 
қазақ Кеңес Одағының Батыры атағын алды. Жауға 
қарсы шайқастар алдыңғы шептегі ұрыстарда ғана емес, 
алыстағы ауыл мен кең-байтақ далада да жүріп жат-
ты. Қазақстан миллиондаған босқындарды өз бауыры-
на басып, эвакуацияланған завод пен фабрикаларға, 
майданға керекті оқ-дәрі мен азық-түлік жеткізуші 
үлкен арсеналға айналды. Шығанақ Берсиев сияқты 
еңбек ерлерімен, иығына ауыр еңбектің жүгі артылған 
азаматтарымызсыз Жеңісті көзге елестету мүмкін емес. 
Сондықтан біз олардың есімдерін ғасырлар бойы келе-
шек ұрпақ мақтанышпен еске алатындай ардақтауымыз 
керек, – деді ғалым. 

Келесі болып “Ржев шайқасындағы қазақстандық-
тардың ерлігі” тақырыбында баяндаған Е.Букетов 
атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ҚХА 
кафедра сының доценті, тарих ғылымдарының канди-
даты Светлана Елеуханова Ұлы Отан соғысындағы 
ең шешуші, ең бетбұрысты шайқас төңірегіндегі де-
ректермен бөлісті. Естеріңізде болса, атақты қаламгер 
Илья Эренбургтен соғыстың 4 жылында есінде ненің 
сақталғанын сұрағанда, ол “Ржев” деп жауап берген-
ді. Себебі, дәл осы Ржевтен кеңес әскерінің Мәскеуден 
Батысқа қарай шабуылдары өрістей бастаған еді. Бұл 
ұрыс алаңын Константин Симоновтың “өлім даласы” 
деп атауы да тосын емес. Дәл осы тозақ отында Ал-
маты мен Ақтөбеде жасақталған 100-ші және 101-ші 
қазақстандық дербес атқыштар бригадасы жаумен қиян-
кескі ұрыс жүргізіп, ортақ жеңіске зор үлес қосқан. 

Секция жұмысында отты жылдарды еңсеруге 
атсалысқан, Сыр елінен шыққан еңбеккер әйелдер есімі 
де қозғалды. Облыстық тарихи-өлкетану музейінің 
бөлім меңгерушісі Еңлік Баймұрзаеваның архив мәлі-
меттерінен көрсеткеніндей, 1945 жылдары  облыста 
14 мың әйел еңбекке араласқан екен. Соғыс жылда-
рында “Тастүбек” колхозының балықшы әйелдері 
тоқсандық жоспарды мерзімінен бұрын орындаса, Сыр-
дария ауданындағы “Кооператор” колхозының звено 
жетекшісі Алтынгүл Дәуітбаева 20 гектар күріштігінің 
әрбір гектарынан 40 центтнерден өнім жинаған. 

Жас ұрпақ жарқын болашақ үшін жан қиып, ерлік 
жасаған осындай ержүрек ерлерге мәңгі қарыздар. Біздің 
ендігі міндет – Жеңістің іргетасын қалаған қаһармандар 
ерлігі туралы қасиетті естелікті мәңгі сақтау.

Айнұр БАТТАЛОВА,
Мәди ҚҰРМАНӘЛІ,

Мөлдір ҚАЛыМБеТ,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ  (сурет).

ТАРИХИ ЖАДЫ ЖӘНЕ ТАҒЫЛЫМ –
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ НЕГІЗІ

Өткен  ғасырдың  отызыншы  жылдарындағы  қызыл  им-
перия  әдейі  ұйымдастырған  қанды  террор  мен  жаппай ре-
прессия  қазақ  халқының тарихында мәңгілік өшпестей  қаралы  
таңба қалдырды. Кеңестік  жүйенің  қандықол  жендеті  НКВД 
салған зұлымдықтар салдарынан халқымыздың көптеген  аяулы 
азаматтары жазықсыз жазаланды. Сұмдығы сол, НКВД орган-
дары тұтқындауларды жоспарлы түрде жүргізген болатын, яғни 
ай сайын қанша адам ұсталуы керек деген рақымсыз нұсқаулар 
жоғарыдан түсіп тұрған. 

Осындай жағдайға тағдырдың жазуымен әкеміз Жүсіп Тәубеков 
те душар болған. Сексеуіл кентінде туып-өсіп, жастайынан хат та-
нып, бертін келе ауыл балаларына сабақ оқытқан. 1919 жылы Сырдария 
губерниялық халық-ағарту бөлімінің жолдамасымен арнайы мұғалімдік 
курсты тәмамдап, Қазалы теміржол бекетінің №62 мектебіне орналасып, 
1928 жылға дейін ұстаздық қызмет атқарған.

Сол жылы тұрмыстық жағдайына байланысты Сексеуілге қайта 
оралып, теміржолға поезд кондукторы болып жұмысқа тұрады. 
Жанұя құрып, қызметте абырой-атаққа ие болады. Ұжымында беделді 
қызметкер есебінде 1930 жылы ВКП(б) қатарына қабылданады және аға 
кондукторлық дәрежесіне өседі. 

Ісіне адал, жұмысында озат, белсенді коммунист есебінде 1932 жылы 
№6 ауылдық кеңеске хатшылық қызметке ұсынылады. Алайда осындай 
бақытты жағдайда өтіп жатқан өміріне НКВД-ның жоспарлы тұтқындау 
саясаты килігіп, болашақ арман-мақсаттарына балта шабылады. Сондағы 
жабылған жаласы адам сенер жағдай емес. Түс мезгілінде үш жұмысшы, 
яғни Тәубеков Жүсіп, Құлтаев Алдадос және тағы бір адам, поезд жо-
лында үйлерінен әкелген тағамдарын талғажау етіп отырған екен. Сол 
мезетте НКВД қызметкері теміржол нысандарын аралап жүрсе керек. 
Қасына ерген НКВД-ның агентіне мына адамдар теміржол көліктеріне 
зақым келтіргелі, яғни поезд құлатқалы отыр деген мәлімет жаздырып 
алып, қылмыстық іс қозғап, сотқа берген екен. Содан ұсталып, қамауға 
алынып, партия қатарынан шығарылып, 1935 жылы 12 наурызда РСФСР 
қылмыстық кодексінің 59-3б бабымен 8 жылға бас бостандығынан ай-
ырылады. Сонымен ойдан шығарылған айыптарды арқалаған әкеміз 
Қиыр Шығыста орналасқан НКВД қарамағындағы лагерьлердің бірінде 
 жазасын өтейді. Түрмеде көрген сұмдық жағдайларды көбіне айтпайтын. 
Өзінің қолөнерлік қасиетінің арқасында, яғни ат әбзелдерін, ер-тұрман 
жасау, етік-кебіс тігу дегендей жұмыстар атқарып, талай қиыншылық 
жағдайлардан аман-есен қалған екен.                

Бостандыққа мерзімін түгел атқарып, 1943 жылдың наурыз айын-
да шығады. Елге оралысымен Сексеуіл локомотив депосына жұмысқа 
кіріп, 14 жыл бойына темір ұстасы болып қызмет атқарады. Осы уақыт 
аралығында еңбек озаты саналып, 17 мәрте депо басшылығының марапат-
тарына ие болады. Зейнетке шыққаннан кейін де қол қусырып қарап от-
ырмады. Сексеуіл кентінің іргесінде орналасқан Құланды жылқы зауыты-
ның тіршілігіне етене араласып, қоғамға өзінің белсенді үлесін қосты. 

Әкеміз 1970 жылы 75 жасында өмірден өтті. Ол кісіні білетін адам-
дар жақсылығын, адамгершілігін, парасаттылығын, имандылығын айта-
тын. Кешегі келмеске кеткен қызыл империяның қуғын-сүргін саясаты-
ның құрбаны болып, бір басына қанша ауыртпалық артылса да, Жүсіп 

ақсақал балаларын отансүйгіштікке, халқына 
адал қызмет атқаруға тәрбиеледі. Өз өмірінің 
жарқын болашағының, үміт-арманының 
қас  тықпен қиылғанына қынжыла  отырып, 
сол заманның құйтырқы саясатының заңды 
көрінісі екенін айтып, балаларын адалдыққа, 
ар-ождан тазалығына, абыройды жоғары 
ұстауға баулыған еді. Қазақ халқына гено-
цид ұйымдастырып, қасақана құрту саяса-
тын ұстанған кеңестік жүйеден құтылып, 
Қазақстан егемен ел болып, өткен  тарихын 
қазіргі ұрпаққа тағылым-тәрбие беру мақ-
сатында «31 мамыр – Саяси қуғын-сүргін 
құр бандарын еске алу күні» деп жариялан-
ды. Осы атаулы күнге орай Тәубеков Жүсіп 
әкеміздің басынан кешірген ауыртпалықтарын 
ұрпақтары еске алып, құран бағыштап отыра-
мыз.

Жүсіп НАЙЗАБАЙ,
 запастағы полковник.

 Астана қаласы.

ЖАЛҒАН ЖАЛАНЫҢ 
ҚҰРБАНЫ

Кеше жалағаштықтар саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, кент іргесіндегі 
«Халқымен қайта қауышқан есімдер» аллеясына гүл шоқтарын қойды. Шарада ау-
дан әкімі Талғат Дүйсебаев сөз сөйледі.

     тағзым

ТАҒДЫР және ТАУқЫМЕТ

– Түрлі зобалаңды басынан кешірген 
қазақ елі үшін 31 мамыр – аза күні. Ақылға 
сыйымсыз қудалау, жазалау кезінде қазақтың 
маңдайындағы марғасқа ұлдары опат болды. 
Оларға «халық жауы» деген айып тағылды. 
Ұлт зиялылары атылды, асылды, итжеккен-
ге айдалды. Олар халқын сүйген, елім деп 
еңіреген ерлер еді. Мына алдарыңыздағы 
құлпытасқа есімдері жазылған адал да аб-
зал азаматтар сол бір солақай саясаттың 
құр баны болғандар. Біз «ешкім де, ешқашан 
да ұмытылмайды» деп өскен ұрпақпыз. 
Жазықсыз жазаланған ата-ағалар есімі ұрпақ-
тар есінде мәңгі сақталады, – деді аудан бас-
шысы.

Санғасырлық тарихы бар қазақтың басы-
нан талай қиындық өтті. Соның ең қасіреттісі 
1931-1932 жылдардағы ашаршылық пен 
1937-1938 жылдардағы саяси қуғын-сүргін. 
Сол кездегі қызыл солақай саясатының кесі-
рі нен миллиондаған қазақ құрбан  болса, 
тағы 1 миллионнан астам халық өзге елден 
пана іздеп кетті. Өскелең ұрпақты тарих-
пен тәрбиелейміз. Олар осы заманның қалай 
келгенін білу керек. Осы жөнінде әңгі ме-
леген аудан ардагерлері мұнан соң аудан-
дық тарихи-өлкетану музейінде «Реквием 
сағатын» тамашалады.

Н.АЛПыСБАЙҰЛы.



Өзім де ұс таз
дар әу ле ті  нің пер
зенті бол  ғандықтан 
шы ғар, білім кү
ні мен соңғы қо 
ңы рау салта наты 
мен үшін қымбат. 
Ғұмыр бойы ауыл 

мек те бінде қарапайым мұғалім бо
лып еңбек еткен марқұм әкем осынау 
атаулы шараны ерекше қастерлейтін. 
Таптұйнақтай киініп алып, ауылдағы 
білім ошағына зор тебіреніспен бару

шы еді. Шындығына келсек, от
басымызбен бұл күнді ұлық 
мерекедей сезінетінбіз. Әкем 
де, анам да бақилық болды. 
Десе де, сонау бала кезімізден 
бойға сіңген дағды қалмапты. 
Үйреншікті әдетпен Қосжар 
ауылдық округінің ардагерлер 
кеңесінің төрағасы, ҚР білім 
беру ісінің үздігі, ұстаздардың 
ұстазы атанған Өтебай Аймыр
заев көкеме қоңырау шалып, 
құттықтауды жөн көрдім. Те
лефон тұтқасын ақсақалдың өзі 
көтерді. Ағамыздың ашық да
усы саңқ ете қалғанда селк 
ете түстім. Құдды әкемнің да
усын естігендей күй кештім. 
Шығыс  ғұламасының «Адамның мінез
құлқын даусынан анық ажыратуға бо
лады. Жаны мөлдір жандардың үні 
таза да айқын шығады» дегенін бір 
жерден  оқыған едім. Сүйсіне түсіп, 
«ұстаз» атты мамандықтың мәртебелі де 
жауапкершілігі мол екендігін  үнсіз мой
ындадым.

Бір сәт бүгінгі әңгімеміздің кейіп
кері Өтебай Аймыр заевтың өне гелі өмір 
жолы, атқарған қызметі (қызметі деген
нен ұрпақ тәрбиесіне сіңір ген еңбегі деу 
ләзім), марапатма дақ тамаларына шолу 
жасап кетсек. 

Өтекең жұмыр әлемді жалыны 
шарпыған Ұлы Отан соғысы басталған 
тұста дүние есігін ашыпты. Шалқыған 
теңіз төскейіндегі Шөмішкөлде кіндігі 
кесілген болашақ ұстаздың балалық 
шағы шалақұрсақ, қиын сәтте өтеді. 
Құтты қонысындағы сегізжылдық  мек

тепті үздік аяқтаған өрімдей өрен Арал 
қаласындағы №15 орта мектепті де 
жақсыға бітірді. 

Мектеп қабырғасында жүргеннің 
өзінде  мұғалім болуды армандаған Өтебай 
осы мұратын жүзеге асыруға бел байла
ды. Осылайша Шымкент педагогикалық 
институтына құжатын тапсырып бағын 

сынаған еді. Талаптыға 
нұр жауатыны анық. Сту
дент атанды. Әрі амал
дап күн өткізетін  шәкірт  
емес,  білікпарасатымен 
өзгелерге үлгі  болды. Еңбек 
жолын  Арал қа ла сындағы 
№2 мектепинтернатта 
  оқы тушы, тәр  биешіліктен 
бастаған жас маман өзін 
ғұмыр бойғы арманының 
жалынан ұстағандай се
зінді. Міндетті жұмысына 
жантәнін сала кірісіп, 
өзіне көрсетілген сенім үд
де сі нен табылуға тырыс
ты. Қоғамдық шараларға 
да белсене қатысып, әріп
тестеріне сыйлы атанды.  
Тәрбиешілікпен  шек     те ліп 
қалмай, негізгі ма   ман
ды   ғының да қырсы ры на 
қанықты.

Ізденген жетер  мұ рат
қа. Талмай іздену, ерінбей 
еңбектену Өте бай ды өрге 
жетеледі. Же   телегені емес 
пе, арада өткен бірнеше 
жылда Аймырзаев алды
мен сегізжылдық, кейін 

орта мектепке оқу ісінің меңгерушісі бо
лып жо ғарылады. Қызығы мен қиындығы 
қатар жүретін қарбалас күндер бастал
ды. Уақытпен санаспайтын, бар мақсат
мүддесі шә кір тіне арналған ұстаздық 
жолдың жүгі қаншалықты екені жалпақ 
тілмен жет кізгенде осы саланың отымен 
кіріп, күлімен шыққандарға жақсы мә
лім. Өтебай бұл ұжымдарда да абы рой 
биігінен табылды. 

Көп ұзамай аудандық партия комите
тінің келісімімен Арал аудандық білім 
бөлімінің бас маманы болып бекіді. Ол 

кезде аудандағы 54 мектепте 18 
мың нан астам оқушы білім ала
тын. Кадр іріктеуге де  қатал көңіл 
бөлінуші еді. Әбден сұрыптап
зерттеп, нағыз лайықты адамды 
та ғайындайтын. Осында жүргенде 
физика пәнінен өткен одақтық 
олим пиадаға Қызылорда облысы
нан қатысқан оқушыларды Өтебай 
Аймырзаев бастап барды. Алып 
кеңес өкіметінің түкпіртүкпірінен 
келген жүзден жүйрік, мыңнан 
тұлпар шыққан саңлақтар Гру
зия астанасы Тбилисиде бақ сы
нады. Атақты Шота Руставелидің 
елінде өткен сол күндер сынға 
қатысушылардың жадында мәңгі 
сақталып қалғаны сөзсіз. Өздерін 

«Жолбарыс терісін жамылған батырдай» 
сезінген Сыр ұландары  сол сапардан мол 
әсермен оралды.

Директорлық лауазымды Жаршағыл 
мек тебінен бас таған ағамыз уақыт өте 
Қосжар ауылындағы білім орда сының 
тізгінін ұстады. Ұстағанда да нық ұстады. 
Осынау білім ошағына  табаны күректей 
ширек ғасыр басшылық жасады. Сый
құрметке бөленді. Об лыс тық мұғалімдер 
съезіне делегат болып сайланды. Іс
тәжірибесі облыс көлеміне таралды. Ау
дан әкімі, сала басшыларының марапат
мадақ тама ла рын иеленді. ҚР білім 
беру ісінің үздігі белгісін жарқыратып 
кеудесіне тақты. Зейнеткерлікке шы қа
нымен Өтебай көкеміз қол қусырып үйде  
текке отырған жоқ. Ауыл ақсақалы, ар
дагерлер кеңесінің төрағасы ретінде елді 
мекеннің тыныстіршілігінің алға басуы
на қызмет жасауда. «Елім деп еміренгенге 
уақыт жетпейді» деп тегін айтылмаса ке
рек.

Алла қосқан өмірлік серігі Қанзира 
Мамбетжанова анамыз да  биология 
пәнінің мұғалімі. Қазір бейнетінің 
зейнетін татып отырған алтынқұрсақты 
абзал ана, ардақты әже. Үлкен ұлы 
Өмірбек пен келіні Ғазиза да – атаананың 
жолын қуған педагогтар. Өзге ұлдары 
мен қыздары, келіндері сан саланың 
таңдаулы мамандары. Берекесі жарасқан 
әулеттің перзенттерінен тара ған 22 неме
ре, бір шөбере – Аймыр заев тардың көз  
қуаныштары. Ұзағынан сүйіндірсін!

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

«Тыңайтқыштардың құнын (ор га
ни калық тыңайтқыштарды қоспа ғанда) 
субсидиялау қағидаларын бекіту ту
ралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
6 сәуірдегі №44/305 бұйрығына (нор ма
тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 11223 нөмірімен тір
келген) сәйкес Қызылорда облысының 
әкім дігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған субсидияла
натын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесі 
және тыңайтқыштарды сатушыдан сатып 
алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына 
(килограмына, литріне) арналған субси
диялардың нормалары бекітілсін.

2. «Субсидияланатын тыңайт қыш  
тар дың түрлері және тыңайт қыш  тарды са
тушыдан сатып алынған тыңайт қыш тар
дың 1 тоннасына (килогра мына, литріне) 
ар налған субси дия лар дың нормала

рын бекіту туралы» Қы зыл орда облы
сы әкімдігінің 2016 жылғы 23 ма мырдағы 
№462 қаулысының (нор ма тивтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілі мінде 
5522 нөмірімен тір келген, «Сыр бойы» 
және «Кызылординс кие вести» газеттерінде 
2016 жылы 4 мау  сымда жарияланған) күші 
жойылды деп танылсын.

3. «Қызылорда облысының ауыл 
шаруа шылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі осы қаулыдан туындайтын шара
ларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын ба
қы лау Қызылорда облысы әкімінің орын
басары С.С. Қожаниязовқа жүк телсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жа рия
ланған күнінен бастап қолданысқа ен
гізіледі.

Қызылорда облысының 
                 әкімі                        Қ. Көшербаев

№ Субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің 
тізбесі  

Өлшем
бірлігі 

Бір өлшем 
бірлігінің 

құнын 
арзандату  
пайызы 

Бір бірлікке 
арналған суб

сидия нормасы, 
теңге 

1. Аммофос   тонна 50 62 500
2. Суперфосфат   тонна 50 18 700
3. Аммиак селитрасы  тонна 50 34 000
4. Шиелісай кен орнының фосфоритті концен

траты мен ұны
 тонна 50 12 385

5. Аммоний сульфаты – жанама өнім  тонна 50 25 000
6. Б маркалы карбамид  тонна 50 40 500
7. Хлорлы калий   тонна 50 40 000
8. Нитроаммофоска  тонна 50 55 000
9. (КАС) сұйық азоттық тыңайтқыштар  тонна 50 42 500
10. «СупрефосNS» азот  күкірт құрамды су

префос  
 тонна 50 64 000

11. Кальций нитраты YaraLiva Calcinit  тонна 50 132 500
12. «МЭРС» микротыңайтқыштары» қоректік 

микроэлементтер құрамды ерітінділер 
литр 50 5 000

13. Мастер (MASTER) 3:37:37
минералды тыңайтқышы

литр 50 657

14. Мастер (MASTER) 18:18:18
минералды тыңайтқышы

литр 50 410

15. Мастер (MASTER) 15:5:30+2
минералды тыңайтқышы

литр 50 417

16. Мастер 3:11:38+4 (Master 3:11:38+4)
минералды тыңайтқышы

литр 50 460

17. Мастер 20:20:20 (Master 20:20:20)
минералды тыңайтқышы

литр 50 445

18. Мастер 13:40:13 (Master 13:40:13)
минералды тыңайтқышы

литр 50 505

19. Плантафол 30:10:10 (Plantafol 30:10:10)
минералды тыңайтқышы

литр 50 675

20. Плантафол 10:54:10 (Plantafol 10:54:10)
минералды тыңайтқышы

литр 50 795

21. Плантафол 5:15:45 (Plantafol 5:15:45)
минералды тыңайтқышы

литр 50 795

22. Плантафол 20:20:20 (Plantafol 20:20:20)
минералды тыңайтқышы

литр 50 695

23. Бороплюс (Boroplus)
минералды тыңайтқышы

литр 50 1 225

24. Кальбит С (Calbit C)
минералды тыңайтқышы

литр 50 864

25. Брексил кальций (Brexil Ca)
минералды тыңайтқышы

литр 50 1 713

26. Брексил Микс (Brexil Mix)
минералды тыңайтқышы

литр 50 1 835

27. Брексил Комби (Brexil Combi)
минералды тыңайтқышы

литр 50 1 695

28. Брексил Феррум (Brexil Fe)
минералды тыңайтқышы

литр 50 1 479

29. Брексил Цинк (Brexil Zn)
минералды тыңайтқышы

литр 50 1 656

30. Брексил Мульти (Brexil Multi)
минералды тыңайтқышы

литр 50 1 745

31. Феррилен (Ferrilene)
минералды тыңайтқышы

литр 50 2 225

32. Феррилен 4,8 (Ferrilene 4,8)
минералды тыңайтқышы

литр 50 2 225

33. Феррилен Триум (Ferrilene Trium)
минералды тыңайтқышы

литр 50 2 666

34. Тазартылған күкірт қышқылды калий (калий 
сульфаты) 

тонна 50 140 000

35. Фосфорлы калий тыңайтқышы тонна 50 20 582,5
36. SWISSGROW (Bioenergy)

минералды тыңайтқышы
литр 50 2 415

37.  SWISSGROW (Fulvimax)
 минералды тыңайтқышы

литр 50 988

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «28 » сәуір №770  қаулысымен

бекітілген

Субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесі және тыңайтқыштарды 
сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына (килограмына, 

литріне) арналған субсидиялардың нормалары

Қысқартылған сөздердің толық жазылуы:

N  азот; Ca  кальций; S  күкірт; С – көміртегі; Fe – темір; Zn – мырыш.

Сб
www.syrboyi.kz
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баспасөз туры

Жалағаш 
ауданына қарас
ты Аққыр ауылында  туып
өскен Ғаниевтер отбасы да осын дай, 
адал еңбекпен абыройға бөленген, 
шұғылалы шаңырақтың бірі. Отағасы 
Парахат Ғаниев ағамыз бүгінде 80 
жастың төбесін көрген қазыналы 
қария. Сонау Ұлы Отан соғысы жыл
дарында еңсесі түскен елге ес болып, 
шаруашылықтың сан саласында еңбек 
еткен тыл ардагері. Ал шаңырақтың 
шуағындай жарқын жүзді, жайдары 
мінезді Тынышкүл апамыз өмірге сегіз 
бала әкелген Батыр ана, «Алтын алқа» 
иегері. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп 
келе жатқан «Мерейлі отбасы2017» 
ұлт тық конкурсында Ғаниевтер отба
сы І орынды ие лен ді. Бұл жеңіс шаттық 
ұя ла ған шаңырақтың абырой бе де лін 
арттыра түскендей...

Еліміз еге мендік ал ған алғашқы 
жыл дары жеке шелендіру саясаты жүр
гі зілгені белгілі. Осы жылдары от
басымен ойласа келе, кәсіпкерлік 
бағытына бет бұрған Ғаниевтер мал 
шаруашылығымен айналысуға ден 
қойды. Ауылдың тыныстіршілігі етене 
таныс, сондықтан алаңдауға ешқандай 
негіз жоқ. Қызылқұмның төсінде 
қой шаруашылығын өр кен детуді 
қолға алды. Жыл сайын әр аналықтан 
алынған төл басын аман сақтап, бірінші 
кезекте мал басын көбейтуге мән берді. 
Бертін келе, шаруашылық аясына төрт 
тү лік тің басын тоғыстырып, олардан 
күн делікті тұрмысқа қажетті тағам 
өнімдерін өндіруді, өңдеуді іске асыра 
бастады. 

Әуелгіде ауыл дең гейін де адал 
еңбектерімен ел аузына іліккен ша
руа қожалығы кейін ауданға, аймаққа 

әйгілі болып,  
абы  рой  биі гінен 

көрінді. Айта лық, бүгінде 
әкеден балаға жеткен «Манас» шаруа 
қожалығының тізгінін қолына алған 
Ұлықбек Матаевтың иелігінде 785 бас 
уақ мал, 35 бас түйе, 45 бас жылқы, 85 
бас мүйізді ірі қара малы бар.

«Бейнет түбі  зейнет» дегендей, 
шаруа қожалығының негізін қалауға 
көп еңбек сіңірген Тынышкүл Қанат
шае ва апамыз 1991 жылы Қазақстан 
Ком партиясының ХХVІІ съезіне, 1993 
жылы республикалық әйелдер съезіне 
делегат болып қатысты. Бір неше жыл 
облыстық партия ко ми те тінің пленум 
мүшесі болып, елдегі саясиәлеуметтік 
мәселелерді шешуге атсалысты. Ал 
2006 жылы Елбасы Н.Назарбаевтың 
аналарды қабылдау салтанатына 
қатысты. 

Шаңыраққа шуағын төгіп, өр
ке нін өсірумен қатар, шаруа тізгінін 
шырқ үйіріп, адал еңбектің абыройы
на бөленген Тынышкүл апа аудандық, 
аймақтық деңгейдегі мадақ, марапат
тан кенде емес. Сондайақ «Жалағаш 
ауданының құрметті азаматы», «Ха
лық тар достығы медалінің» иегері. 

Иә, бүгінде саялы бәйтеректей 
өркен жайған Парахат ағамыз бен 
Тынышкүл апамыз отызға тарта не
ме ресін өсіріп, жеткізіп, жиырмадан 
астам шөбересінің қолынан су ішкен 
бақытты жандар. Олардың от басылық 
бақытының сыры – адал еңбек пен 
ұлттық ұстанымға сай тәлімтәрбиеде 
жатыр. Олай болса, мерейлі отбасының 
өнегелі жолы өскелең ұрпаққа тағылым 
болары дау  сыз.

Ғазиза ӘБІЛДА.

БАҚ-ДӘУЛЕТ 
ҚОНҒАН ШАҢЫРАҚ

«Отбасы – шағын мемлекет» дейді біздің дана халқымыз. 
Шындығында шаңырақ көтерген соң, оның жылдар өте келе 
орнықты отбасына айналуы оңай шаруа емес. Ол үшін жан жа-
расымынан бөлек, адал еңбек, маңдай тер, биік мақсат пен зор 
шыдамдылық қажет. Соның бір нәтижесі – ұғымтал ұрпақ өсіріп, 
ұясынан ұшырып, ел қатарына қосу. 

№ 
р/с

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және 
нақты көлемдері туралы ақпарат

Пайдалар 
мен 

шығындар 
туралы 
есеп**

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) 
сомасы 

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) 
қаржыландырудың нақты шарттары мен 
мөлшерлері туралы ақпарат (мың теңге) 

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін 
инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы 

ақпарат***
Қол жеткізілген 

нақты 
көрсеткіштердің 
инвестициялық 
бағдарламада 

(жобада) 
бекітілген 

көрсеткіштерден 
ауытқу 

себептерінің 
түсіндірмесі

Қол жеткізілген 
нақты 

көрсеткіш-
тердің 

инвестициялық 
бағдарламада 

(жобада) 
бекітілген 
көрсеткіш-

терден ауытқу 
себептерінің 
түсіндірмесі

Реттеліп 
көрсетілетін 

қызметтердің 
(тауарлардың, 
жұмыстардың) 

атауы және 
қызмет 

көрсетілетін 
аумақ

Іс-шара атауы Өлшем бірлігі

Заттай 
көрсеткіштегі 

саны

Инвести-
циялық 

бағдарлама 
(жоба) 

шеңберінде 
қызмет 

ұсыну кезеңі

Жоспар Факт ауытқу ауытқудың 
себептері

өз қаражаттары
Қарыз 

қаражат-
тары

Бюджеттік 
қаражаттар

өндірістік 
көрсеткіштерді 

жақсарту, % бекітілген 
инвестициялық 
бағдарламаға 

(жобаға) байланысты 
іске асыру жылдары 

бойынша 

негізгі қорлардың 
(активтердің) 

тозуын төмендету, 
%, бекітілген 

инвестициялық 
бағдарламаға 

(жобаға) байланысты 
іске асыру жылдары 

бойынша

ысыраптарды 
төмендету, 

%, бектілген 
инвестициялық 
бағдарламаға 

(жобаға) 
байланысты іске 
асыру жылдары 

бойынша

авариялық жағдайды 
төмендету, 

%, бекітілген 
инвестициялық 

бағдарламаға (жобаға) 
байланысты іске асыру 

жылдары бойынша

жоспар факт Амор-
тизация Пайда

өткен 
жылдың 
фактісі

ағымдағы 
жылдың 
фактісі

өткен 
жылдың 
фактісі

ағымдағы 
жылдың 
фактісі

жоспар факт
өткен 

жылдың 
фактісі

ағымдағы 
жылдың 
фактісі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

Суды су 
тарату желісі 

арқылы тарату, 
Қызылорда 

облысы

Шиелі 
стансасынан 
су ұңғымасын 

бұрғылау

м 230 350

2016 17702 11020 10559,7 460,22

Техникалық 
құжаттар, 

сараптама, 
авторлық және 

техникалық 
қадағалау-

ларды 
дайындау

10560 - - - - 0,5 - 0,8 - - - - -
Уақытылы 

су беру және 
су сапасын 

арттырунысан 1 1

Барлығы 11020 10559,7 10560

«Теміржолсу-Кзыл-Орда» ЖШС (БСН 040340002737 Қызылорда облыстық әділет департментінде 2004 жылдың 25 наурызында тіркелген), 
2016 жылға арналған табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы туралы ақпараты

Қызмет түрі: Суды су тарату желісі арқылы тарату
Бағдарламаны (жобаны) кiм бекiттi: Қызылорда облысы бойынша табиғи монополияларды реттеу департаменті (№165-ОД  17.11.2015ж.) Қызылорда облысының энергетика басқармасымен келісілген (от 23.11.2015ж. )

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

«ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресор сиз» АҚ 2007 жылғы 9 
қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология ко-
дексінің 57-бабының талаптары-
на сәйкес «Арысқұм кенішінде 
су айдамалау жүйесі. №100, 
160 ұңғымаларына су айдама-
лау құбырларын тарту» жұмыс 
жобасы жөніндегі құжаттаманың 
мемлекеттік экологиялық сарап-
тамаға жолданғандығы жайлы 
хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар 
мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өт-
кі зу кезеңінде өздерінің ой-
пікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны 
(7242) 29-92-11.

120001, ҚР, Қызылорда қ., Қазыбек би 
көшесі, 13, телефон: 8 (7242) 261053 ме
кенжайында орналасқан «Көлжан» ЖШС 
«Тұзкөл кен орнын пайдалану сынама 
жобасының» «Қоршаған ортаға әсерін ал
дын ала бағалауды жобалау» құжаты 120008, 
ҚР, Қызылорда қ., Желтоқсан көшесі, 124, 
телефон: 8 (7242) 230244 мекенжайын
да орналасқан «Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігі Экологиялық рет
теу және бақылау комитетінің Қызылорда 
облысы бойынша Экология департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесіне 
мемлекеттік экологиялық сараптама 
жүргізуге ұсынылғандығын хабарлайды.

2007 жылдың 9 қаңтарындағы №212
III Қазақстан Республикасы Экологиялық 
Кодексінің  57бабының 2ші тармағына 
сәйкес барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
экологиялық сараптамадан өткізу кезеңінде 
өздерінің ойпікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Рес пуб
ли касының 2011 жылғы 1 наруыздағы Заңына және 
«Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген 
мемлекеттік мүлікті  мемлекеттік меншіктің бір 
түрінен екіншісіне беру қағидасын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 
маусымдағы №616 қаулысымен   Қызылорда облы
сы әкімдігінің «Қызылорда қаласының коммуналдық 
мүлік деңгейінен мүліктерді республикалық меншікке 
беру туралы» 2017 жылғы 17 мамырда №784 
қаулысына сәйкес, Қызылорда қалалық тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспек
циясы бөлімі мемлекеттік мекемесінің басқаруындағы 
«Қызылорда Сыр суы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігін (ҚР Әділет министрлігінен Заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі, тіркеу №901-1933-01-ТОО, БСН 
130440026162 2013 жылдың 24 сәуірінде берілген) «Қазсушар» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кәсіпорны «Арал» салынып жатқан 
кәсіпорындардың бірлескен дирекциясы филиа
лына, қызмет түрлерін жүргізуге және мүліктерді 
теңгерімге беруге байланысты серіктестікпен есеп 
айырысуларыңызды сұрайды.      

Байланыс тел.: 70-08-54. 
«Қызылорда Сыр суы» ЖШС.

«Қызылорда Тазалығы» ЖШС (БСН 130240005281 
Қызылорда облыстық әділет департа мен тінде 2013 
жылдың 5 ақпанында тіркелген) Қызыл орда қалалық 
мәслихатының 22.05.2017 жылғы №8513/3 шешіміне  
сәйкес 01.06.2017 жылдан бастап Қызылорда қаласы 
бойынша тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау және 
әкетуге арналған тариф бекітілгенін хабарлайды:

№ Атауы Есептік 
бірлік

Баға, 
теңгемен
(ҚҚС 
қосқанда)

1. Толық жабдықталған 
көпқабатты үйлер

адам 149

2. Орташа жабдықталған үйлер адам 194
3. Қоқыс жәшігі орнатылмаған 

жеке  тұрғын үйлер
адам 253

4. Тұрмыстық қатты қалдықтар 
шығару

куб.м. 1786

5. Тұрмыстық қатты қалдықтар 
шығару

контейнер 1340

Байланыс тел.: 22-38-71,  22-35-42.

«Қызылорда Тазалығы» ЖШС әкімшілігі.

ҚР АШМ СРК «Қазсушар» шаруашылық жүр
гізу құқығындағы республикалық мемлекет тік кәсіп
орнының Қызылорда филиалы және барлық өндірістік 
учаскелердің ұжымдары су шаруа шылығы саласының 
ардагері

Бекнияз Жарқынбаевтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туғантуыс тарына қайғыларына ортақтасып, көңіл ай
тады.

***
Қызылорда облыстық медицина  орталығы ның 

ұжымы орта лықтың компьютерлік тамография бөлімі
нің рентгенолог дәрігері 

Хамидов Алишер Ашуровичтің
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туғантуыс тарына қайғыларына ортақтасып, көңіл ай
тады.

*** 
Қызылорда облыстық медицина орталығы ның 

ұжымы орталық тың трансфузиология және плазмафе
рез кабинетінің мейірбикесі

Оспанова Манат Тынысбековнаның
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туғантуыс тарына қайғыларына ортақтасып, көңіл ай
тады.

***
Қызылорда облыстық туберкулезге қарсы диспан

серінің ұжымы диспансер дәрігері Кабдулова Фатима 
Абилхасанқызына әкесі

Абилхасанның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ тасып, 
көңіл айтады.

ӨНЕГЕЛІ ӨМІР ӨТКЕЛДЕРІ

Облыс бойнша КонгоҚырым гемор
ра гиялық қызбасының ошақтарында сани
тар лықіндетке қарсы профилактикалық 
ісша ралардың екінші кезеңі басталды. 
КонгоҚырым геморрагиялық қызбасының 
ошақ тарында санитарлықіндетке қарсы 
про фи лак тикалық ісшараларға 2010 жыл
дан бері облыс бюджетінен тұрақты түрде 
қаржы бөлініп келеді.  

Облыстық қоғамдық денсаулық сақ
тау депар таментінің ресми мәліметіне 
сәй кес, облыс ау ма ғында КонгоҚырым 
гемор рагиялық қыз ба сының қоз дыр ғыш
тары кенелерден қолайсыз аймақ болып 
2017 жылдың эпидмаусымында 117 елді 
мекен анықталған. Қазіргі таңда, залал

сыздандыру жұмыстарының бірінші және 
екінші кезеңдері Қызылорда қаласы мен 
Жаңақорған, Шиелі, Қазалы аудандарын
да толықтай аяқталса, қалған аудандар
да екінші айналым бойынша жұмыстар 
атқарылуда. 

Өткен аптада қауіпті індеттің ал
дын алу шаралары мен залалсыздандыру  
жұ мыс тары Жалағаш ауданы, Ақсу елді 
ме кенінде жалғасын тапты. Онда Жа
най ақсақалдың қорасын және уақ малда
рын «Сервиз дезо» медициналық мекемесі 
«Ципек» препаратымен залалсыздандыр
ды. Одан кейін ауыл ішінде орналасқан 
бір неше шаршы метр суат пен шаңлақ 
аумақтарын улады. 

− Биыл есепті кезеңде облыс бойын
ша КонгоҚырым геморрагиялық қызбасы, 
ықтимал жағдай анықтамасымен күдікті 
болып 10 жағдай тіркеліп, 1не Конго
Қырым геморрагиялық қызбасы диагно
зы қойылып, арты өліммен аяқталды. 9 
жағдайда тіркелген науқастардың ішінен 5і 
теріс нәтижемен ауруханадан шы ға рылса, 
қалған 4 науқастың да сынамалары теріс 
нәтиже көрсетіп отыр. Қазіргі таңда залал
сыздандыру жұмысы бойынша 4 техника, 
12 адам жұмыс істейді, – деген облыстық 
жұмылдыру дайындығы бас қармасы бас
шысының орынбасары Ғабит Жаңабаев 
табиғат аясына шыққанда қауіп сіздік ере
же лерін сақтап, кене шаққан жағ дайда 
уақыт өткізбей шұғыл түрде медициналық 
ем ханаға қаралу қажет еке нін ескертті.

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

КЕНЕДЕН КЕЛЕР КЕСЕЛ КӨП
Жемқорлықтың қандай түрі болсын, қоғам 

үшін қауіпті. Сыбайлас жемқорлық жайлаған қоғам, 
сөз жоқ, жанжақты дами алмайды. Сондықтан да 
біздің елімізде «Сыбайлас жем қор лыққа қарсы іс
қимыл туралы» Заң қолданыста. Оның орындалуы 
тиісті органдар тарапынан қатаң қадағаланып келеді. 
Жалпы, кез келген өркениетті қоғам үшін сыбай
лас жемқорлықпен күрес – ең өзекті мәселелердің 
бірі. Біздің еліміздің егемендік алып, еңсе мізді 
көтергенімізге, барша әлемге таныл ғанымызға ши
рек ғасырдан асты. Өткенімізге көз салсақ, Елбасы
мыз Н.Назарбаевтың байыпты саясаты арқасында 
мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая 
түсуіне ба ғыт талған құқықтық заңнамалар мен 
ісшаралар қабылданды. Ел экономикасы мен 
әлеуметтік жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің 
ортасынан өз орны ай қындалды. Сыбайлас жем
қор лықпен күресу барлық Қазақстан Республикасы 
азамат тары ның азаматтық борышына айналды.

Халқымызда «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
деген даналық сөз бар. Жемқорлықпен толассыз 
күресе бере тін болсақ, болашағымыздың ашық та 
жарқын болатыны, егемен елі міз дің ер теңіне де
ген сенімділіктің ны ғая тыны ақиқат.

Бір сөзбен айтқанда, Ұлт Жос па рын дағы 
«100 нақты қадамды» толық іске асыру үшін сы
байлас жемқорлықтың тамырына балта шабуы
мыз  керек. Әр қазақстандық өз отбасында, ұжы
мында, жүрген ортасында пара қор лық тың зия ны 
мен зардабы жайында айтып, сы бай лас тықпен 
жанжақты күресетін болса, нұр үстіне нұр бо
лар еді.

Б.ЖҮСІПБЕКОВ,
облыс бойынша ішкі 

мемлекеттік аудит
департаментінің №1 мемлекеттік 

сектордың аудиті бөлімінің 
бас маманы.

ТОЛАССЫЗ КҮРЕС ТОСҚАУЫЛ ҚОЯДЫ

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 28 сәуірдегі № 770 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
26.05.2017 жылы № 5847 тіркелген

Субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесі және тыңайтқыштарды 
сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына (килограмына, 

литріне) арналған субсидиялардың нормаларын бекіту туралы



Қызылордалық қолөнер шебері Айдана 
Әлай дарова апа-әжелерінен дарыған өнерді 
өлтірмеуге тырысып жүр. Ол киізден небір 
бұйым дар дайындап, киім де жасап шығарады. 
– Қолөнер біз, қазақ қыздары үшін таңсық емес. Ау-

ылда өстік. Үлкен кісілер текемет басып, кілемнің жібін 
иіргенде айналшықтап жандарынан шықпайтынбыз. 
Сөйтіп жүріп үйрендік, – дейді ол. 

Қызығушылығын қабілетімен ұштастырған Айда-
на көне кәсіптің тіні үзілмегенін қалайды. Қала түгілі, 
қазір ауылдың өзінде ұлттық дәстүр ұмытылып бара-
ды. Баяғыдай алаша тоқып, киіз басудың орнына еден-
ге кілем төсей салған оңай. Басқасы да қолжетімді. 
Қолөнерші киіз өңдеудің инновациялық технология-
сын 2010 жылы он саусағынан өнер тамған шымкенттік 
Бейісбековтер отбасынан үйреніп қайтты. Одан кейін 
Қазақстан Қолөнершілер одағының төрайымы Ай-
жан Бекқұлова білгенімен бөлісті. Ал екі жылдан бері 
БҰҰ-ның Даму бағдарламасы аясында өтетін кон-
курс, көрме, семинар-тренингтерге қатысып жүр. 
Қырғызстанда, Тараз қаласындағы «Асыл дизайн» сән 
үйінде сәндік-қолданбалы өнер шеберлеріне арнап 
ұйымдастырылған семинар-тренингтерде тәжірибесін 
жетілдірді. Астанадағы «Шебер-керуен» қолөнершілер 
фестиваліне де қатысты. 

Айдана Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемле-
кеттік университетінің кәсіптік оқыту кафедрасын-
да сабақ береді. Осы оқу ордасының дизайнерлік 
мамандығы бойынша түлегі. Әсемдікке құштарлық 
табиғатында бар. Соны хоббиге, хоббиін кәсіпке ай-
налдырды. Ол киізден көркемдігімен көз сүйсіндіретін 
сәнді дүниелер жасап шы ғарады. Шебер түтілген жүн ді 

біркелкі 
етіп жаюдың маңыз-

ды екенін айтады. 
– Жүн бірегей қасиеттерге ие. Бел гілі 

ылғалдықта, температурада және меха никалық 
ықпал етуден талшықтары өзара әрекеттесіп, шатыса-

ды және қысқарады. Басқасына қарағанда 
меринос қойының жүні басуға ыңғайлы. 
Өйткені ол өте жіңішке, ұзын талшықты, 
ирек болып келеді. Тез әрі оңай басыла-
ды. Жүнді өңдеу малды қырқудан иіруге 
дейін бірнеше сатыдан өтеді, – дейді 
А.Әлайдарова. 

Қолөнерші меринос қойының жүнін 
Тараздан алдырады. Жергілікті шикізат 
та жарайды. Бірақ жүн қабылдаумен, 
өңдеумен айналысатындар жоқтың қасы. 
Мал егелері сондықтан оны қоқысқа апа-
рып тастауға мәжбүр. Айдананың қолынан 
шыққан кәдесый, киім-бұйымдарға 
тап сырыс беретіндер баршылық. Баға-
сын еңбегіне қарай қояды. Қазір өзі 
«EXPO-2017» көрмесіне дайындалып жа-
тыр. Сырбойылық әріптестерімен бірге 
қонақтарды қазақтың ұлттық құнды-
лығымен таныстыруға асық. 

Назерке САНИЯЗОВА.

Жүзі қуаныштан бал-бұл жанған сүп-сүй-
кімді бал бөбек ән салып тұр. Кішкентай 
саусақтарын жүрегіне басып, әуен сазына ілесе 
тебірене шырқайды. Еліміздің Әнұранын жан 
дүниесімен беріле айтып тұр. Қатты толқыдым. 
Көз алдымнан шалқар дала, дархан пейілді 
қазағымның марғасқа перзенттері жылжып өтіп 
жатты. Талайдың кеудесіне қуаныш ұялатқан ән 
де аяқталды. Іле-шала әсем саз тағы да шалқыды. 
Балғын бүлдіршіндерді ата-баба салтына адал бо-
лып, туған жерді аялауға, батырлық пен адалдыққа 
шақырған жыр жолдары естіген жанды  еріксіз 
елең еткізері анық еді. Біздің тыңдағанымыз 
«Алпамыс» балабақшасының әнұраны болып 
шықты. Cүйсіне түсіп, бөбектерді өнер жолына 
баулыған тәрбиешілердің шеберлігіне тәнтілік 
танытып, қиындығы да аз еместігін іштей еріксіз 
мойындауға тура келді.

Шара аяқталған соң «Алпамыс» балабақша-
сының меңгерушісі Эльмира Нұрмағанбетованы 
әңгімеге тарттым. Байқағаным,  байсалды  қарын-
дасымыз басшылық жасайтын іргелі ұжымның 
бағындырған белестері аз емес екен. Оны өзі 
айтпағанымен балабақша деректеріндегі жетіс-
тіктерден аңғару қиынға соқпады. 

Бүлдіршіндер жанына тағылымды тәрбие, 
терең білім себуді мұраттаған №21  «Алпамыс» 

балабақшасы Елбасымыздың «Балапан» мемле-
кет тік бағдарламасы аясында салынған. Типтік 
жобадағы  еңселі де көрікті  ғимарат   280  орынға  
арналыпты.  Қазіргі  танда  мұнда 10 топ  жұмыс  
жасайды. Ұжымдағы  қызметкерлердің басым 
бөлігі педагог кадрлардан құралған.  Олардың 
басым бөлігі I-II санатты тәрбиешілер. Оған 
қоса дене  шынықтыру нұсқаушысы, педагог 
ұйым дастырушы, психолог,  музыка жетекшісі,  
ағылшын (орыс) тілі  маманымен  қамтылған. 
Балаларға мемлекеттік тілмен бірге шет тілдерін 
меңгеруге де бар мүмкіндік  жасалған. 

Пайдалануға берілгеннен бергі санаулы жыл-
да балабақша ұжымының қол жеткен табыста-
ры да қомақты көрінеді. Өнер мен білімді тел 
меңгерген «алпамыстықтар» аудандық байқау-
ларда қатарынан бірнеше мәрте топ жарыпты.
Өткен жылы аудандық «Үздік мектепке дейінгі 
ұйым» байқауында жеңімпаз, облыста жүлдегер 
ата нып ты. Аудандық білім бөлімінің жыл қоры-
тындысымен «Үздік балабақша» бағамын иеле-
ніпті.

Дана жұртымызда «Жақсының жақсылығын 
айт» деген бар. Жетістікке жеткен  жекелеген 
педагог мамандарды да атап кетсек. «Қыз 
қылы ғымен көрікті» атты аудандық қыз сыны 
байқауында Меруерт Тәңірбергенова, «Бала 

бақыты – ана тілінде» сайысында Айнұр Жол-
мырзаева, «Үздік флипчарт сабақ» байқауының 
аудандық кезеңінде Ақнұр Рысмамбетова бас 
жүлдені жеңіп алса, Найла Сәдуақасова аудан 
әкімінің Алғыс хатымен марапатталыпты.

Осы ретте «мың қосшыға – бір  басшы» 
қағидасы жадыңа оралады. Балабақша меңге-
ру шісі Эльмира Жалпақбайқызының да  мадақ-
тамалары бір шоғыр екен. Оның «Абай ама-
наты» және ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған мерейтойлық төсбелгілермен, облыс, 
аудан әкімінің, сала басшыларының Алғыс хатта-
рымен марапатталып, «Жылдың үздік балабақша 
меңгерушісі» аталымын жеңіп алуы еңбегінің 
өтеуі.

Эльмира Жалпақбайқызы Қорқыт Ата атын-
дағы Қызылорда педагогикалық институтын 
бітірген соң Ақтау қаласындағы №11 мектеп 
гимназияның бастауыш сыныбына мұғалім бо-
лып еңбек жолын бастапты. Алғашқы тәлімгер 
ұстазы республикаға танымал оқытушы Салиқа 
Задинованың ұлағатқа толы тәлімінен тәжі-
рибе жинақтады. Кейін туған жеріне оралып, 
«Балдырған» балабақшасына тәрбиеші болып 
орналасты. Осы жерде балабақша меңгерушісі, 
білікті педагог Бағым Бисембаева сынды   байыр-
ғы басшының тәлім тәрбиесін өзіне үлгі тұтты.  
Ізденуге жаны құмар жас маман көп ұзамай 
аудандық, облыстық сайыстарға қатысып жүл-
делі орындарды иеленді. Араға жылдар са-
лып Ғ.Мұратбаев ауылындағы «Балдәурен» 
балабақшасының меңгерушілігіне тағайындалды. 
Мұнда да өзін жақсы қырынан танытты.  Ауыл-
дың тыныс-тіршілігіне етене араласты. «Ал-
памыс» бөбекжай балабақшасы ашылғанда ел 
ағалары Э.Нұрмағанбетованың кандидатурасын 
басшылыққа лайық көріп, сенім білдірді.  Сол 
сенім жүгі Эльмираны алға жетелеп келеді.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Бейсенбі, 1 маусым 2017 жыл. №80
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балауса

«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

балғындар 
бағбаны

1 маусым – 
Халықаралық  

балаларды қорғау күні
КӨНЕ КӘСІПТІ 
ЖАҢАШЫЛДЫҚПЕН ЖАЛҒАҒАН

«Қызылорда облысының жолаушы-
лар кө лігі және автомобиль  жолдары 
басқармасы» мем ле  кеттік мекемесі «Қы-
зыл орда қаласын дағы «Қор қыт Ата» 
әуежайының жаңа  жо  лау шылар терми-
налының құрылысы» мем  лекеттік-жеке-
ше  лік әріптестік жобасы бо йын ша екі 
кезеңдік рәсім дерді пайдалана  оты рып, 
жекеше әріптесті анық тау үшін  конкурс 
өткі зетіндігін хабарлайды. 

Жоба бойынша мәлімет

Жобаның атауы: Қызылорда қаласындағы 
«Қорқыт Ата» әуежайының жаңа жолаушылар 
терми налының құрылысы.

Жобаны іске асыру саласы: Жоба әуе 
көлігімен жолаушылар және жүк тасымалдары 
саласында өткізіледі.

Мақсаты және міндеті: Халықаралық 
стандарттар мен ИКАО ұсынымдарына (Аза-
мат тық авиа цияның халықаралық ұйымы) 
және Қазақстан Рес публикасының аумағын-
дағы нормативтік құжаттар талаптарына 
сәйкес Қызылорда қаласындағы Қорқыт ата 
әуежайының жаңа жолаушылар терминалының 
құрылысы. Жобаның мақсаты аймақтағы авиа-
цияны дамыту және жолаушыларды тасымал-
дау қызметінің сапасын арттыру болып табы-
лады. Жаңа әуе терминалының  құрылысы әуе 
кемелеріне көрсетілетін әуе қызметтерінің сапа-
сын көтеруге, халықаралық стандарттардың та-

лаптарына сай қауіпсіз ұшуларды қамтамасыз  
етеді, Қызылорда қаласы әуежайынан (әуе-
жайына), оның ішінде халықаралық  жолаушы-
лар айналымын көбейтуге, сонымен қатар жүк 
айналымы көлемін өңдеуді көбейтуге мүмкіндік 
береді.

«Қызылорда қаласындағы «Қорқыт 
Ата» әуе жайының жаңа  жолаушылар тер-
миналының құры лысы» МЖӘ жобасы ның 
жобалық қуаттылығы:

Тиімді өткізу қабілеттілігі – сағатына 250 
жолаушы;

Терминал – 2 қабатты;
Телескоптық траптардың төменгі саны – 2 

дана;
Жер учаскесінің жалпы көлемі – 3,7973 га.

Жобаны іске асыру орны: Қызылорда қала-
сындағы қолданыстағы халықаралық әуежай-
дың ау мағында.

МЖӘ жобасын іске асыру кезеңі: 20 жыл, 
оның ішінде:

Құрылыс кезеңі: 1,5 – 2 жыл;
Пайдалану кезеңі: 18 жыл.
Жобаның техникалық-экономикалық негізде-

месіне (2014 жылғы 14 сәуірдегі №01-0208/14 «Мем-
сараптама» РМК-ның қорытындысы) сәйкес, 
құрылыс мерзімдері шамамен  және болжамды болып 
табылады. 

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті 
жекеше әріптес 2017 жылдың 1 қыркүйегіне 

дейін «Қызыл орда облысының жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» 
ММ техникалық тапсырмасына сәйкес әзір-
ленген техникалық ұсынысты ұсыну ке-
рек, сонымен қатар біліктілік талаптарының 
сәйкестігін растайтын құжаттарын көрсетуі 
керек, осының негізінде біліктілігі бойынша 
іріктеу жүргізілетін болады. 

Конкурсты ұйымдастырушының мекен-
жайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда 
қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 
1, Облыстық мекемелер үйі, 4-қабат, №429 
кабинеті.

Ұйымдастырушы мемлекеттік органның 
атауы: «Қызылорда облысының жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі.

Байланыс үшін: Е.М.Жаңабаев, Б.Жұпар-
беков – 8 (7242) 60-54-75; 8 (7242) 60-54-77

Г.У.Жаманбаев 8 (7242) 26-23-65 («Қорқыт 
Ата әуежайы» АҚ).

Құжаттардың көшірме пакетін сағат 9.00-
ден 13.00-ге дейін және 14.00- ден 18.30-ға дейін 
Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы, 
120000, Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 1 
мекен-жайындағы Облыстық мекемелер үйі 4 
қабат, 429-кабинетінен алуға болады. 

Көшірме пакеттері сұраныс  бойынша кон-
курс өткізу туралы хабарландыру жариялан-
ғаннан кейін ұсынылады. 

«Қызылорда қаласындағы «Қорқыт Ата» әуежайының жаңа жолаушылар терминалының құрылысы» 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, 

жекеше әріптесті  анықтау үшін конкурс өткізу туралы хабарландыру

Құрметті облыс тұрғындары!
Қызылорда облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеу-

меттік бағдарламалар басқармасы, Еңбек, әлеуметтік қорғау және 
көші-қон комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 
және «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда облысы 
бойынша филиалы - «Әлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық есеп-
теу орталығы» департаменті «Әлеуметтік қамсыздандырудың негізгі 
бағыттары бойынша» үстіміздегі жылы айына бір рет (әр айдың соңғы 
жұма күні) азаматтарға «Ашық есік» күні өткізілетіндігін хабарлайды.

Өткізу кестесі:
2017 жылдың 30 маусымы
2017 жылдың 28 шілдесі
2017 жылдың 25 тамызы
2017 жылдың 29 қыркүйегі
2017 жылдың 27 қазаны
2017 жылдың 24 қарашасы

Өткізілетін мекенжайы: 
Бекзатхан Асқар көшесі, №47. Қызылорда облысының жұмыспен 

қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы ғима-
ратының 1-қабатында, сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін.

Ата-бабамыз қабырғасын алтын кесекпен 
қалап кеткен ана тілімізде ұғымынан ажырап 
қалған тұрақты тіркес, айшықты сөздердің ал-
дымыздан жиі шығатыны бар. 

Мысалы, тілдік қорымызға қашан енгенін 
қайдам, «келуі мұң екен» деген сөзді жиі ай-
тамыз. Сөйлем құрайық, «Апамның келуі мұң 
екен, үйге қуаныш пен береке бірге кірді». 
Қуаныш пен береке кірген жерде «мұңның» 
жүргеніне жол болсын. Мұның дұрысы 
әлгінде айтқанымыздай, «Апамның келуі міне 
екен, үйге қуаныш пен береке бірге кірді». 
Осындағы «мұң екеннің» төркіні «міне, екен» 
сөзінен шығып, «жылжитын аңның» «жы-
лан» болып кірігіп кеткеніндей күйге түскенін 
байқаймыз. Айтыла-атыла қолданысқа ден-

деп енген мұндай сөздерге қазір кешіріммен 
қарайтын болдық.

Біздің бүгінгі айтпағымыз – «туу» 
түсінігіне қатысты сөз. 

Осы күні көп жұрт «туылған күніңмен» 
деген тіркесті қол данады. «Сыр бойында 
туылған азамат» деп сөйлем құрайды. Осылай 
сөйлеуді басқа емес, сөз жанашыры журна-
лист қауымының қалыптастырып жібергенін 
айтпау, ауруымызды жасырғанмен бірдей. 
Себебі бұл сөзді қазір газеттен де, телеарна-
дан да жиі оқып, естіп жүрміз. 

«Туған күніңмен» дегенді анамнан туған 
күнім деп түсіну сонша ауырлық әкелмеуі ке-
рек еді, бірақ, бұл жұрт неге олай түсінбейді? 
Оған дәлелдері де бар сияқты. «Бала өздігінен 
тумайды, ол – туылады» дейді-міс. Бір 
қарағанда қисын бар, бірақ қазақ осы «туу» 
сөзін «малым туды» деп қора жақтағы жан-
дығына қарата айтқан. Ананы «бала тапты», 
«босанды» дейді. 

Ал, тілдің де, ділдің де ұлысы болған ата-
ларымыз не дейді?

«Туғанда дүние есігін ашады өлең» – 

Абай. «Туған жан өлмек, тағдырға көнбек» 
– Шәкәрім. «Бүгін менің туған күнім, ой, 
пәлі-ай» – Мұқағали.  Осылардың қайсысы 
«туылған» деді немесе неге демеді? Мұқтар 
Мағауин осы сөз жайында тіпті қатты айтып-
ты: «Туылған» жүрген жерде сауат та, түйсік 
те жоқ, қара қасқа надандық қана бар». 

Құжаттарда да «Туған жылы, айы, күні» 
деп жазылады емес пе? Ендеше, бұл тулақтай 
қатқан «туылған» сөзі қайдан шықты?

Өркениетті биология ғылымы қазір клон-
дау жолымен жан-жануарды көбейту әдісіне 
кірісіп-ақ  кетті. Егер осы әдіспен өмірге кел-
ген біреу болса, анадан тумағандар солар, 
«туылған күніңмен» деп осыларға айтсақ жа-
расатын шығар.               

Д.АЯШҰЛЫ.

Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексінің 133-бабының 
1, 2 және 3-тармақтарына сәйкес 
жұмыс беруші өз қаражаты есебінен 
жұмыскерлерге еңбекке уақытша 
қабілетсіздігі бойынша әлеуметтік 
жәрдемақы төлеуге міндетті. Ден-
саулық сақтау саласындағы уәкілетті 
орган бекіткен тәртіппен берілген 
еңбекке қабілетсіздік парақтары 
еңбекке уақытша қабілетсіздігі бой-
ынша әлеуметтік жәрдемақылар 
төлеу үшін негіз болып табылады. 
Еңбекке уақытша қабілетсіздігі бой-
ынша әлеуметтік жәрдемақылар 
жұмыс керлерге еңбекке қабілет-
сіздік тің бірінші күнінен бастап 
жұмысқа қабілеттілігі қалпына кел-
ген күнге дейін немесе мүгедектік 
белгіленгенге дейін ҚР заңнамасына 
сәйкес төленеді.

Кодекстің 133-бабының 4 тар-
мағының 1, 2, 3, 4 және 5-тар мақ-
шаларына сәйкес еңбекке уа қытша 
қабілетсіздігі  бойынша жәрдемақы 
заңды күшіне  енген сот үкімімен 
кінәлі екендігі анық талған жағдайда, 
өзінің қыл мыстық құқық бұзушылық 
 жа сау кезінде алған өндірістік жара-
қаттарының салдарынан еңбекке 
уақытша қабілетсіздігі туындаған 
жұмыскерге; соттың ұйғарымы бой-
ынша жұмыскерді мәжбүрлеп ем-
деген (психикалық науқастардан 
басқа) уақыт үшін; заңды күшіне ен-
ген сот үкімімен немесе қаулысымен 
жұмыскердің кінәлі екені анықталған 
жағдайда, ол қамауда болған уақыт 
үшін және сот-медициналық сарап-
тама жасалған уақыт үшін; жұ мыскер 
алкогольді, есірткіні және уыт-
құмарлық заттарды пайдалануы сал-
дарынан туындаған аурулардан неме-

се өндірістік жарақаттардан еңбекке 
уақытша қабілетсіз болған кезде; 
жыл сайынғы ақы төленетін еңбек де-
малысымен сәйкес келетін еңбекке 
уақытша қабілетсіздік күн дері үшін 
төленбейді.

Еңбекке уақытша қабілетсіздік 
бойынша әлеуметтік жәрдемақы 
мөл шері «Еңбекке уақытша жарам-
сыздығы бойынша әлеуметтік жәр-
демақының мөлшерлерін ай қын-
дау туралы» Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2015 жылғы 28 
желтоқсандағы №1103 қаулысымен 
айқындалады. Жұмыс берушілер 
жұмыскерлерге Қазақстан Рес пуб-
ликасының заңнамасында бел гіленген 
еңбекке уақытша қабі летсіздік бойын-
ша әлеуметтік жәр демақы мөлшеріне 
қосымша төлемдер белгілеуге құ-
қылы. Яғни, жұмыс беруші мекеменің 
мен шік иесіне қарамастан қызмет-
керлердің еңбекке уақытша қабілет-
сіздігі уақытында әлеуметтік жәрдем-
ақыны төлеуге міндетті болып 
табы лады. 

Осы тұрғыда ҚР Еңбек Ко-
дексінің 133-бабының 1-тар мағын-
да көрсетілген еңбекке уақытша 
қабілетсіздігі уақытында әлеуметтік 
жәрдемақының төленуі жұмыс бе-
ру шілер тарапынан  орын далма ған  
жағдайда  облыстың еңбек саласын-
дағы бақылау бас қармасына шағым-
мен жүгінуге болатындығын назар-
ларыңызға саламыз.     

Әсемхан ТИМУРЛАН,
Қызылорда облысының 

еңбек саласындағы бақылау 
басқармасының еңбек 

заңнамасының бақылау бөлімінің 
бас маманы, мемлекеттік 

еңбек инспекторы.

Еңбекке уақытша қабілетсіздігі 
бойынша әлеуметтік жәрдемақы 
төлеу мәселелері

ЖАУЫНГЕР АТЫНДАҒЫ ТУРНИР
Шиелі кентіндегі «Тастүлек» теннис клубында үстел теннисі 

мен дойбыдан «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы мен 
«Қазбат» жауынгерлік іс-қимылдары және бітімгершілік опера-
ция лары қоғамдық бірлестігінің аудан бойынша филиалы бірлесіп 
ұйымдастыруымен «Тәжік-Ауған» шекарасы аумағындағы әскери 
ұрыс қимылдары кезінде ерлікпен қаза тапқан, батыл жауынгер 
Әбдиев Ержан Серікұлын еске алу турнирі өтті. 
Турнирдің ашылу рәсімінде «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы 

төрағасының бірінші орынбасары Патима Маханбет хабарлама жасаса, ау-
дан әкімінің орынбасары Алмасбек Есмаханов, аудандық қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінің бастығы Сабыр Әлімбетов және батыл жауынгердің 
әкесі Серік Әбдиев құттықтау мен естеліктер айтты. Жиын барысын-
да қоғамдық өмірге белсене араласып жүрген бірнеше ардагер «Қазбат» 
жауынгерлеріне Алғыс хаттар тапсырды.

Тартысты өткен турнир қорытындысында үстел теннисі бойын-
ша жүлделі І орынды «СКЗ-U» кәсіпорнының қызметкері Дүйсен Шар-
дарбеков жеңіп алды. Ал ІІ орынды аудандық ән-әуез мектебінің ұстазы 
Өркен Қалымбетов, ІІІ орынды №6 кен басқармасының токарі Сергей Пак 
қанжығасына байлады. Дойбы ойынында Тұрсын Данабеков, Мәлік Ма-
ханов, Серік Әбдіхалықов сынды қатысушылар жүлделі орындарға қол 
жеткізді. Жарыс соңынан құран бағышталып, ас берілді. 

Н. НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Шиелі кенті. 

Болашақтың келБеті
Көрме ұйымдастырушының кеңсе-

сінде «Астана-ЭКСПО-2017» ҰҚ» АҚ 
Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов 
Мо нако Князі Альбер ІІ-нің Камергері 
Лорен Солермен кездесті.  

Кездесу барысында Монако пави-
льоны және 2017 жылдың 25 маусымын-
да өтетін Монако Ұлттық күніне Аль-
бер ІІ-нің сапары дайындығына қатысты 
мәселер талқыланды. 

«Менің ойымша, Монако павильоны ең көрікті павильондардың 
бірі болмақ. Соңғы аптаның ішінде мен ол жерге екі рет бардым. Мона-
ко шағын болғанымен, өте танымал ел. Туристер Монако Князьдігінің 
павильонына қуана баратындарына сенімдімін», – деп атап өтті Ахмет-
жан Есімов.

Монако Князі Альбер ІІ-нің Камергері Лорен Солер өз кезегінде 
көрме дайындығының жоғары деңгейін атап өтті. 

«Құрылыс мерзімі мені және Елші ханымды таңғалдырды. Осыдан 
екі жыл бұрын біз Италиядағы Қазақстан павильонына тәнті болғанбыз. 
Ханзадамыз Қазақстанның дәстүрлі және инновацилық заттарды, яғни 
құндылықтарды біріктіре алатын мемлекет екенін атап өткен болатын» 
деді Лорен Солер.

Жалпы ауданы 835 шаршы метрді құрайтын Монако Павильонының 
тақырыптық тұжырымдамасы «Болашақтың келбетін» көрсететін бо-
лады. Адам мен табиғат қажеттіліктерінің өзара байланысы және осы 
екеуінің арасында тепе-теңдікті орнату арқылы тұрақты энергияның 
жаңа моделін құру мүмкіндігін қарастыру павильонның негізгі 
тақырыбы болып табылады.

«ТУУ» СӨЗІНІҢ ТӨРКІНІ ҚАНДАй?


