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Көрме-байқау

өңір өрКені

Құрылыс экономиканың қозғаушы күштерінің бірі саналады.  
Құрылысы қарқынды жүрген  мемлекеттің экономикасы дамуымен 
қатар, сол елдің қалалары мен елді мекендерінің дәулетіне сәулет кіріп, 
ажарлана түсетіні анық. Бұған Қазақстан Республикасы анық дәлел 
бола алады. Еліміз тәуелсіздік алған жылдары құрылыс саласында 
тоқырау болғаны рас. Десе де, уақыт өте келе, құрылыс саласы қарқын 
алды. Елбасының «Қазақстанның ширек ғасырдағы жүріп өткен жолын 
тек Қызылорда облысының өзінен көруге болады» деген сөзін бәріміз 

білеміз. Ендеше құрылыстың Сыр өңірінде де дамығаны айтпаса да 
түсінікті. 

Халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі мемлекет үшін 
қашан да күрделі бағыттардың бірі болды. Бұл орайда Сыр елінде үлгі 
етерлік іргелі істер баршылық. Айтары жоқ, баспаналы болу – адам 
өміріндегі ең маңызды әрі қуанышты сәттердің бірі. Соңғы жылдары 
осындай бақытқа бөленген қы зыл  ор далықтар аз емес. Сөз жоқ, облыс 
ор талығында тұрғын үй құры лысының ерекше қарқын алуы – толайым 

табыстарамыздың бірі. Мысалы, облыс 
бойынша 2004 жылы 92 мың шаршы 
метр тұрғын үй пайдалануға берілсе, 
бұл көрсеткіш өткен жылы 5,5 есе-
ге өсіп, 500 мың шаршы метрге жетті. 
2015 жылы облыста құрылыс көлемі 
3,5 есеге өсті, ал Қызылорда қаласында 
8 есеге артты. Ал 2016 жылдың  өзінде 
80 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы 
жүр гізілді. Мұндай құрылыс қар қы ны 
Қызылордада ешуақытта бол маған. 
Осылайша, мыңдаған қа ла тұрғыны 
қоныс тойын тойлады. Сырттан кел-
ген қонақтар да Қы зыл ордамыздың 
қайта түлеп, жа санып келе жатқанына 
куә болғандарын айтып жатыр. Соңғы 
2-3 жылда 11 жаңа мөлтек аудан бой 
көтерді. 

Осы орайда 2017 жылы «Нұрлы 
жер» бағдарламасы бойынша құ-
рылысы жүргізілетін тұрғын үйлер 
мен инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылым желілері тура-
лы ақпаратқа көз жүгіртелік. 

аймақ қҰРЫЛЫСЫнЫң қаРқЫнЫ

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
бейсенбіде мемлекеттік қызметшілерді 
23 маусымға белгіленген кәсіби 
мерекелерімен құттықтап, үздіктерін 
марапаттады. 
Елімізде олардың сапалы жұмыс істеуі үшін 

әлеуметтік қорғау мен ынталандыру шарала-
ры үзілген емес. Былтырдан бастап «Б» корпу-
сы өкілдерінің жалақысы 30 пайызға көбейді. 
Келесі жылы еңбекақы төлеу жүйесі түбегейлі 
өзгереді. Жалақы мөлшері қол жеткізген 
нәтижеге негізделіп, қосымша аймақтық түзету 
коэффициенттері енгізіледі. Ротацияланған 
мамандар үйлі болды. Мемлекеттік қызмет-
шілерді оқыту жайы да – басты назарда. Об-
лыс әкімі жергілікті атқарушы органдардың 
11 қызметкері РФ Президенті жанындағы Ре-
сей халық шаруашылығы және мемлекеттік 
қызмет академиясында магистратура, док-
торантура бағдарламалары бойынша білім 
алып жатқанын айтты. Тараптар келісімімен 
біліктілігін арттырғандар қатарында об-
лыс әкімінің орынбасарлары, аудан әкімдері, 
облыстық басқарма басшылары мен олардың 
орынбасарлары да бар. 

– Әрбір мемлекеттік қызметшінің өз 
міндеттерін сапалы орындауына жеткілікті 
деңгейде жағдай жасалған. Сол себепті сіздерді 
қызметте тиімділік, нәтижелілік, ашықтық 
және тұрғындардың өтінішін барынша 
қанағаттандыру қағидатын ұстану арқылы ел 

алдындағы міндетті жоғары жауапкершілікпен 
орындауға шақырамын, – деді аймақ басшысы.

Осыдан кейін бірқатар азамат Отан алдын-
да адал болуға ант берді. Еңбек ардагерлері 
облыстың Құрмет грамотасымен марапатта-
лып, мемлекеттік қызметте дараланғандар 
«Үздік мемлекеттік қызметші» төсбелгісін 
тақты. Облыс әкімінің жүлдесіне арналған 

дәстүрлі спартакиада мен шығармашылық 
байқау жеңімпаздары анықталды. Журна-
листер арасынан республикалық «Халық» 
газетінің тілшісі Қозыкөрпеш Жасаралұлы топ 
жарды. Шара мемлекеттік қызметшілер мар-
шымен қорытындыланды.

Назерке СаНиязОва.

Аймақ басшысы алдымен кәсіпкерлермен кездесіп, 
ұсынған өнімдерімен танысты. Өндірістік дамуды арт-
тыру қажеттігін сөз еткен облыс әкімі бұл шараның 
маңызды екенін жеткізді.

– Қазіргі таңда өңірдің әлеуметтік-экономикалық 

жағдайына зор үлес қосып отырған шағын және орта биз-
нес саны 5 мыңға жуықтайды. Сонымен бірге 35 мыңнан 
астам жеке кәсіпкер мен шаруа қожалығы жұмыс істейді. 
Оларда 100 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылып отыр. 
Бұл облыстағы экономикалық белсенді халықтың үштен 
бір бөлігі. Елімізде осы саланың өркендеуіне әрқашан 
көңіл бөлініп келеді. Алдағы уақытта да қолдау толаста-
майды. Бизнес ашушылар саны көбейіп, кәсіпкерлердің 
ісіне береке берсін, – деді аймақ басшысы.

Мұнан кейін 3 аталым бойынша жүлдегер атанған 
жеңімпаздарды марапаттау сәтіне кезек берілді. 
«Өндірістік мақсаттағы үздік тауар» аталымы бойынша 

«Электротехнология» ЖШС бірінші орынды иеленсе, 
екінші және үшінші орындар «Полимер Продукт» ЖШС, 
«МИР 2001» ЖШС-ға бұйырды. Ал «Халыққа арналған 
үздік тауар» номинациясы бойынша «ДАЛАТЕКС» 
ЖШС үздік деп танылды. Сондай-ақ, «Қызылорда 
зағиптар  қоғамы» оқу-өндірістік коперативі» ЖШС мен 
«ПромКоммерцКА» ЖШС да жүлдегерлер қатарынан 
көрінді.  Сонымен қатар, «Үздік азық-түлік тауары» 
аталымының бірінші орнын «Аралтұз» АҚ жеңіп алды. 
Ал «Арал» сервистік дайындау орталығы» ЖШС екінші 
орынды еншілесе, ЖК «Ермаханов» үшінші орынға 
тұрақтады. 

Бұл дәстүрлі шараға қатысушылар саны жыл сайын 
артып келеді. Биыл 22 тауарөндіруші байқауға қатысуға 
өтініш білдірген. Сонымен бірге, көрмеге облыстағы 40-
қа жуық кәсіпорынның өнімдері қойылды. «Өндірістік 
мақсаттағы үздік тауар» аталымы бойынша сынға түскен 
«ЭлектроТехнология» ЖШС директоры Батырбай Абуов 
мұнай саласында қолданылатын өнімімен үздік атанды. 
Оның интеллекті-автоматты басқару құрылғысы «қара 
алтынды» бұрғылау кезінде пайдаланылады. Яғни, бұл 
қондырғы арнайы жүйемен адам күшінсіз жұмыс істейді.

– 2013 жылдан бері мұнайды жер бетіне шығаратын 
тербелмелі темірлерге оларды басқаратын автоматты 
жүйелер орнатыла бастады. Бізге бұл құрылғылар сол кез-
де шетелден әкелінетін. Дегенмен, кейіннен оның бағасы 
екі есе көтеріліп, өнімдерді өзімізде шығаруды жолға 
қойдық. Автоматты жүйенің қосалқы құрылғыларының 
көбін еліміздің өзге аймақтарынан алдырып, құрастырып 
шығарамыз. Есесіне шетелдік өнімнен 30-40 пайызға ар-
зан, – дейді Б.Абуов.

Кәсіпорын өнімі бүгінде сынақтан өткізіліп, мұнай 
өндіруші аймақтардан тапсырыс алуда. Биылдың өзінде 
100-ге тарта қондырғына жөнелтуді көздеп отыр.

Кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған бұл шара байқауға 
қатысушыларды бір серпілтіп тастады. Енді жеңімпаздар 
Астана қаласында «ЭКСПО-2017» Халықаралық көрмесі 
аясында өтетін республикалық байқауға қатысады.

Мәди ҚҰРМаНӘЛІ.

ҮЗДІК ТАУАРЛАР
ҮЛКЕН СҰРАНЫСТА

МЕРЕЙЛІ МІНДЕТ

Бейсенбі күні қаланың орталық алаңында «Қазақстанның үздік тауары-2017» облыстық көрме-
байқауы өтті. Дәстүрлі шараға облыс әкімі Қырымбек Көшербаев қатысып, үздіктерді марапаттады.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев аста-
наға әлемнің 39 елінен келген Дүниежүзілік құрыл-
тайдың барлық қатысушыларына арнап сөз сөйледі.
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев  алғашқы 

Құрылтай өткеннен бергі 25 жыл ішінде Қазақстанның жет-
кен жетістіктерін және елімізде жүргізілген реформаларды 
атап өтті.

Нұрсұлтан Назарбаев рухани жаңғыру аясында іске асы-
рылып жатқан 6 жобаға, соның ішінде қазақ қарпінің ла-
тын әліпбиіне көшуі, гуманитарлық бағыттағы үздік 100 
оқулықты қазақ тіліне аудару, «Туған жер», «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы», «Жаһандағы заманауи 
қазақстандық мәдениет», «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 
сияқты жобаларға ерекше тоқталды.

Қазақстан Президенті мемлекетіміз бен қоғам тарапынан 
қандастарымызды қолдаудың маңыздылығын айтып, «Отан-
дастар» қорын құруды тапсырды.

– Қор Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығымен 
бірлесіп, қандастарымызға қолдау көрсетудің тетіктерін 
анықтап, тиісті кешенді бағдарлама әзірлеуі қажет, – деді 
Елбасы.

Сондай-ақ, Мемлекет басшысы елшіліктерге Қазақстанға 
оралушылардың құжаттарын дайындау және оларға кеңес 
беру жөніндегі жұмыстарды күшейтуді тапсырды.

–  Сонымен қатар, жастарға қолдау көрсету қажет. 
Үкіметке отандастарымыздың жоғары білім алуын қолжетімді 
ету үшін оларға бөлінген квотаны екі есе көбейтуді тапсыра-
мын. Үкімет шетелдегі қандастарымыздың ана тілінде білім 
алу мүмкіндіктерін қарастыруы керек, – деді Нұрсұлтан На-
зарбаев.

Бұдан бөлек, Қазақстан Президенті іргелес елдер-
де мемлекеттік телеарналардың көрсетілуі мен мерзімді 
баспасөздің таралу мәселелерін пысықтау, қандастарымыз 
арасындағы дарынды және кәсіби мамандарды елге тартып, 
оларды бейімдеу тетіктерін қарастыру, еліміздің оңтүстігінен 
солтүстік облыстарына қоныс аудару бағдарламасына 
қатысқан азаматтарымыздың орналасуына жағдай жасап, 
оларды жұмыспен қамту жөнінде тапсырмалар берді.

Елбасы сөзінің соңында Құрылтайға қатысушыларға 
Астананы аралап көріп, «ЭКСПО-2017» мамандандырылған 
көрмесін тамашалау жөнінде ұсыныс айтты.

Құрылтай соңында Мемлекет басшысы шетелдегі 
ағайынның атамекенді ұмытпай, оны әрдайым құрмет тұтуға 
шақырды.

– Шетелдегі қазақтардың елге жиі келіп, туған жерімен 
байланыстарын нығайтып отырғаны дұрыс. Қай елде 
тұрсаңыздар да, әрдайым Қазақстанды жүректеріңіздің 
төрінде ұстаңыздар. Қазақтың тарихи отаны біреу-ақ. Ол – 
Қазақстан, – деп түйіндеді Нұрсұлтан Назарбаев.

қазақтЫң таРихи отанЫ – қазақСтан

Облыс әкімінің құттықтауы
Құрметті қызылордалықтар!
Сіздерді  мұсылман әлемінің ең бір 

қастерлі мерекесі – Ораза айт мейрамының 
басталуымен шын жүректен құттықтаймын!

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың пікірінше 
қасиетті Рамазан айы аяқталғанын білдіретін 
бұл мереке – исламның ғасырлар бойғы 
игі дәстүрінің, оның маңызды рухани 
құндылығы болған кең пейілдің, жақсылық 
пен мейірімділіктің, мемлекеттегі рухани 
тұрақтылықтың, халықтың бейбітшілік пен 
болашаққа ұмтылуының көрінісі.

Қазақстан халқы, Сыр өңірі өз жеріне де-
ген зор сүйіспеншілігімен, даналығымен, 
еңбекқорлығымен, үлкенге құрмет, жетім-

жесірге қамқорлығымен ерекшеленеді. 
Тәуелсіз еліміз өзінің бай рухани мұрасын, 
мәдениетін және діни дәстүрлерін мақтан 
тұтады.

Қадірлі жерлестер! 
Қасиетті айт мерекесінде елдің ынтымағы 

мен бірлігі үшін тілеген тілектеріміз қабыл 
болсын. Шаңырақтарыңызға шаттық, 
отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге 
саулық тілеймін! Тәуелсіз Қазақстанымыз 
мәңгі жасасын!

Ізгі ниетпен, 
облыс әкімі  Қ.КөшеРБаев
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қоғам

 Тұрғын үй құрылысы бойынша үстіміздегі 
жылы облыс бойынша барлық қаржыландыру 
көздерінен 2211 пәтерлі 150,3 мың ш.м. құрайтын 
40 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысын жүргізіп, 
пайдалануға беру жоспарланған. Атап айтсақ,  
«Байтерек Девелопмент» АҚ желісі арқылы 
барлығы 29,7 мың ш.м. құрайтын 420 пәтерлі 7 
көпқабатты тұрғын үй, оның ішінде, «Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ желісі арқылы 
2016 жылдан өтпелі - «Арай-3» мөлтек ауда-
нында 13,4 мың.ш.м. құрайтын 200 пәтері бар 4 
көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. 
Инженерлік-коммуникациялық желілермен 
қамтылған.  

Облигациялар шығару есебінен 2016 жылы 
ҚР Ұлттық қорынан облысымызға 6,2 млрд 
теңге қаражат бөлініп, Жаппасбай батыр көшесі 
мен Титов қыстағында барлығы 44,5 мың ш.м. 
құрайтын 680 пәтерлі 14 көпқабатты тұрғын үй 
құрылысы жүргізілді.

2017 жылы тұрғын үйлердің құрылысын 
аяқтауға облыс тық бюджет тен қо сым ша 264,1 
млн теңге қаржы бөлінді. Қаралған қаржылар 
толық игеріліп, тұрғын үйлердің құрылысы 
аяқталып, наурыз айында пайдалануға берілді.  
«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» 
АҚ желісімен  41,4 мың ш.м. құрайтын 610 
пәтерлі 11 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы 
қаламыздың Жаппас-
бай батыр, Демесінов 
көшесі мен «Шұғыла» 
шағын ауданында 
жүргізілуде. 

А р е н д а л ы қ 
үйлер бойынша 
Жаппасбай 

батыр №2 ауданында 2 тұрғын үйдің құрылысына 
ҚР Ұлттық қорынан 1 562,5 млн теңге қаржы 
бөлініп, құрылыс жұмыстары жүргізілуде.  Жеке 
құрылыс компаниялары арқылы 11,3 мың ш.м. 

құрайтын 141 пәтерлі 3 көпқабатты 
тұрғын үй құрылысы қаламыздың 
«Арай-3», «Сәулет» тұрғын ауданда-

рында және Желтоқсан көшесінде жүргізілуде.  
Инженерлік-коммуникациялық инфра құры лы-
мын дамыту бағыты бойынша 2017 жылға бар-
лық қаржыландыру көздерінен 3 222,9 млн теңге 
қаржы бөлінді. Қаралған қаржыға 13 жобаның 
(Қызылорда қаласында 3 жоба, 10 жоба аудандар-
да) құрылысын жүргізіп, 6 жобаның құрылысын 
аяқтап, пайдалануға беру жоспарлануда. Қалған 
7 жоба 2018 жылға өтпелі.

 Құрылыс саласы тек тұрғын үйлермен 
шектелмейтіні белгілі. 2017 жылға облы-
ста әлеуметтік және басқа да бағыттағы 54 
нысанның құрылысын жүргізу үшін ҚР Ұлттық 
қорынан, республикалық, облыстық бюджеттер-
ден барлығы 23,1 млрд теңге қаржы бөлініп отыр. 
Оның ішінде 23 нысан 2016 жылдан өтпелі болса, 
31 нысанның құрылысы жаңадан басталған. 

Білім беру саласы бойынша 33 нысан – 
23 мектептің, 1 лагерь және 9 балабақшаның 
құрылысы жүргізілді. 23 мектептің ішінде 7-нің 
құрылысы жаңадан басталды. Жақында Білім 
және ғылым министрінің қатысуымен бірнеше 
мектеп ашылды. Бір күнде Арал, Қазалы, 
Қармақшы аудандарында 8 мектеп, 2 балабақша 
ашылды. Осыдан 3 жыл бұрын облыста 37 апатты 
жағдайдағы мектеп бар болса, соның 25-і қайта 
салынды. Қалған  12 мектептің соңғысын тамыз 
айында жаңа оқу жылы қарсаңында пайдалануға 
беру жоспарланып отыр.  Сонымен Қызылорда 
облысындағы апатты жағдайдағы мектептер 

мәселесі толығымен 
шешіледі.  

Денсаулық са-
ласы бойынша 4 

нысан салына-
ды. Олардың 

қа   тарында Әйте ке би кен тіндегі 250 келушіге 
арналған емхана, Арал қаласындағы 150 төсектік 
орталық аурухана секілді нысандар бар.  Биылғы 
жылы ай мақтың спорт саласы бірқатар жаңа ны-
сандармен толығады. Бірнеше ауданның елді 
ме кен дерінде спорт-сауықтыру кешендерінің 
құрылысы жүргізілуде. Ал Қызылорда қала-

сындағы  Ғ.Мұратбаев атындағы стадионның 
қосалқы алаңы қайта жаңғыртылып, жақында 
пайдалануға берілді. Мәдениет саласы бой-
ынша 150 орындық ауылдық клуб құрылысы 
Жалаңтөс, Мәдениет және Еңбекші ауылдарын-
да жүргізілуде. Қызылорда қаласындағы мұрағат 
құрылысы ағымдағы жылы аяқталуы тиіс. Сол 
секілді мемлекеттік органдар мен полиция 
бөлімшелеріне арналған ғимараттар құрылысы 
салынуда. 

Қызылорда құрылысын сөз еткенде дарияның 
сол жақ жағалауында жаңа қаланың құрылысы 
басталып жатқаны туралы айтпай кетуге бол-
майды. Иә, сол жағалауға салынатын жаңа қала 
құрылысы басталды.   Ұрпақтарымыз тұратын 
әсем қалада біздің ұлттық табиғатымызды еске 
түсіретін нақышта қаланған үйлер бой көтереді. 

Жақында жаңа қаланың алғашқы үйлерінің 
іргетасын қалау салтанаты болды. Сол жағалауды 
дамыту мақсатында ашылған 1 мың 532 гек-
тар аумақтың көпқабатты тұрғын үйлер мен 
балабақша бой көтеретін алғашқы бөлігіне осы 
күні мал шалынып, құран оқытылды. Салтанатты 
сәтке келген облыс әкімі Қ.Көшербаев жиналған 
көпшілікті қуанышты жаңалықпен құттықтады.

– Біз бүгін тарихи сәттің куәсі болып от-
ырмыз. Сырдарияның сол жағалауын игерудің 
алғашқы қадамы ретінде былтыр дария үстінен 
жаңа көпір пайдалануға берілді. Бүгін сол 
жағалаудан 18 көпқабатты тұрғын үй мен 320 
орындық бала бақшаның іргетасы қаланбақ. 
Бұл нысандар құрылыс компанияларының өз 
қаражаты есебінен салынғалы тұр. Ал, 742 млн 
теңгені құрайтын балабақша құрылысы «Абу-
Сер» ЖШС арқылы мемлекеттік-жекеменшік 

әріптестік аясында жүр гізі ле тін 
болады, деген ай мақ басшы-
сы жауапты тұл ғаларға сол 
жағалауда құрылыс жүр-
гізуге ниетті кәсіп керлерді 
қолдау қажет тігін ескертті. 
Мұнан соң облыс басшысы  
ардақты ел ақ сақалдарымен 
бірге ал ғашқы көпқабатты 
үй мен ба лабақша ір-
гетасына өз қо лымен лай 
салып, ендігі жерде күн-
түні толастамайтын еңбек 
ырғағын бастап берді.

Бүгінгі таңда ұлан-ғайыр 
жобалармен кемел келешек-
ке, өркендеуге бет бұрған 
Сыр өңірінің әлеуметтік-
экономикалық бет-бейнесі 

ерекше қарқынмен өсуде. Біздің аймағымызда 
жасалып жатқан игілікті істердің барлығы да 
Елбасының тікелей қолдауының және халықтың 
әл-ауқатын арттыруға бағытталған мемлекеттік 
бағдарламалардың нақты көрінісі деуге болады.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

аймақ қҰРЫЛЫСЫнЫң қаРқЫнЫ

Кеше ҚР Әділет министрі Марат Бекетаев бейне кон
ференциялық байланыс арқылы аймақтармен халық алдын
да есепті кездесуін өткізді. Онда министрліктің қызметі және 
ведомствоның болашақ жоспарлары туралы баяндады.
Министр, соңғы жылдары бірнеше бағыттар бойынша қабылданған 

шараларды атап өтті. Олар – ұлттық заңнаманы қалыптастыру, құқықтық 
қызмет көрсетуді ұйымдастыру, зияткерлік меншік құқығын қорғау 
саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және жүзеге асыру, 
атқарушылық өндірісті қамтамасыз ету және сот-сараптамалық қызметті 
ұйымдастыру.

Әділет министрі былтырғы жылы заң шығарушылық жұмыс жоспа-
ры толығымен орындалғанын атап өтті. Яғни, Парламентке 18 заң жо-
басы түсіп, Президенттің және Үкіметтің тапсырмасы бойынша жоспар-
дан тыс 13 заң жобалары әзірленіп, Парламентке енгізілген. Сондай-ақ, 
депутаттардың бастауымен 7 заң жобасы әзірленген. Одан әрі М.Бекетаев 
министрліктің елден тыс жұмысы туралы да баяндады. Онда мемле-
кет мүддесін халықаралық арбитраждар мен шетелдік соттарда қорғау 
қызметінің нәтижелерін айтты. 

Ведомство басшысы Конституциялық реформаның іске асырылуы 
жөнінде, сондай-ақ Әділет министрлігінің жүргізіп жатқан реформала-
ры жайында айтты. Яғни, заңнаманы оңтайландыру және айыппұлдарды 
айтарлықтай төмендетуге бағытталған ҚР ӘҚБК-не бірқатар өзгертулер 

мен толықтырулар әзірлеген.
Әділет министрлігі негізгі проблемалардың бірі адвокаттардың 

жеткіліксіздігі деп санайды. Ведомство көрсетілген проблема біртіндеп 
шешілуін жоспарлап отыр.

Елімізде жеке сот орындаушылар институты енгізілгелі 4,5 мыңнан 
астам лицензия берілген. Бүгінде жеке сот орындаушылар республиканың 
барлық аумақтарында, тіпті аудандарда да қызмет етуде екен.

«Азаматтардың ерекше қиындыққа түскен сәттердің бірі берешектіктің 
кесірінен ел аумағынан шығуға мүмкіндіктің болмауы еді. Кей азамат-
тар қандай себеппен тыйым салынғаны жөнінде өздері де білмейді. Бұл 
проблеманы шешу мақсатында Министрлік «Қазпошта» АҚ-мен бір ме-
зетте тыйым салу алынатын терминалдарды енгізу бойынша жұмыстар 
атқаруда. Мұндай терминалдар Қазақстанның бес қаласында орнатылған. 

Сонымен бірге, Министр көрсетілген салада бірқатар проблемалар-
ды атап өтті. Оның бірі сот-медициналық қызметі ғимараттарының және 
бөлмелерінің материалдық-техникалық және санитарлық-гигиеналық 
жағдайының нормативтік талаптарға сай болмауы қынжылтады» деді.

М.Бекетаев кездесуде азаматтардың, бейнеконференциялық байла-
ныс арқылы елдің басқа аймақ тұрғындарының және министрліктің сай-
тына келіп түскен сұрақтарына жауап берді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

Астанада Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрі Тамара Дүйсенованың 
халықпен есеп беру кездесуі өтіп, оның бары-
сында қазақстандықтар өздерін толғандырған 
көптеген сұрақтарға жауап алды. Өз баян-
дамасында өткен жылы атқарылған жұмыс 
нәтижесіне мұқият тоқталып, алдағы уақытқа 
арналған жоспарлармен бөлісті.

Министр әлеуметтік қызмет көрсету 
жүйесін жаңғыртудағы жаңалықтарды егжей-
тегжейлі баяндап берді.  

2017 жылдың 1 шілдесінен бала туғанға 
байланысты біржолғы жәрдемақы мөлшері 
20 пайызға ұлғаяды. Осылайша оның көлемі 
86 222 теңгені төңіректеп, отбасыда төртінші 
және одан да көп бала дүние есігін ашқанда, 
142 947 теңгеге жетпек. Т.Дүйсенова қазіргі 
қолданыстағы үш жәрдемақының орнын ба-
сып, құжаттар қатарын үш есеге қысқартатын 

жаңа сипаттағы атаулы әлеуметтік көмекті 
енгізу кезеңдеріне тоқталды. 2018 жылдың 
1 қаңтарынан жаңа үлгідегі АӘК сома-
сы қазіргі үш жәрдемақыға қарағанда, орта-
ша алғанда 25 пайызға өспек. Бұл жерде 
еңбекке жарамды мүшелері бар аз қамтылған 
отбасыларға, Жұмыспен қамту бағдарламасына 
қатысқандардың оқу шығындары өтеліп, 
әлеуметтік жұмыс орындарындағы жалақының 
35 пайызы субсидияланбақ. Сондай-ақ, оқу 
орындарының түлектеріне жастар тәжірибесін 
төлеп беру, яки шағын несие түріндегі 
көмек ретінде мемлекеттен қосымша қолдау 
көрсетіледі. 

Есептік кездесу кезінде еңбек пен көші-қон 
салаларының түйткілді тұстары да талқыға са-
лынды.

2016 жылы елімізде азаматтық сала 
қызметкерлерінің еңбекақысын төлеудің жаңа 

жүйесі енгізілді. 
– Бiз азаматтық қызметкерлерге еңбекақы 

төлеудiң жаңа моделiн енгiздiк. Оның негiзiнде 
дәрiгерлердiң еңбекақысы орташа есеппен 18 
пайызға, мұғалiмдердiң еңбекақысы 29 пайызға, 
ал әлеуметтiк саланың басқа қызметкерлерiнiң 
еңбекақысы 35 пайызға артады. Жалпы бiз 
еңбекақының орташа мөлшерi бойынша ТМД 
мемлекеттерiнiң арасында екiншi орындамыз, – 
дедi Т.Дүйсенова.

Министрдiң айтуынша, өңiрлерде аз 
қамтылған азаматтарға әлеуметтiк көмек 
көрсету үшiн республикалық бюджеттен транс-
ферт түрiнде қосымша 7 млрдтан астам қаржы 
бөлiнiп, жұмсалды. Сонымен қатар, биылғы 
жылы әлеуметтiк саланы түбегейлi өзгерiстер 
күтiп тұр. Мәселен, елдiң еңбек нарығы 
толығымен жаңғыртылмақ.

М.МЕРЕЙ.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫ ТҮБЕГЕЙЛІ ӨЗГЕРІСТЕР КҮТІП ТҰР

ҰЛТТЫқ ЗАңНАМАНЫң қАЛЫПТАСУ КЕЗЕңІ

ЕҢБЕК ИГІЛІГІ – ЕЛ ИГІЛІГІ

Биыл аймақта 54 нысанның құрылысын жүргізу үшін ҚР Ұлттық қорынан, республикалық және 
облыстық бюджеттен 23,1 млрд теңге қаржы бөлінді. Оның ішінде 31 нысанның құрылысы жаңадан ба
сталды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы басқармасы басшысының орынбасары Майра Барақбаева баяндады. 
– Білім беру саласы бойынша 33 нысанның құрылысы жүргізілуде. Аймақта 23 білім ошағы салынып жатса, 

олардың жетеуінің іргетасы биыл қаланды. Мамыр айында апатты жағдайдағы 5 мектеп пен 2 балабақша құрылысы 
аяқталды. Жыл соңына дейін 10 білім ошағын пайдалануға беріледі деп күтілуде. Денсаулық сақтау саласы бойын-
ша да 4 нысанның құрылыс жұмыстары қарқын алуда. Олардың екеуі ел қазынасынан қаржыландырылса, қалған 
екеуінің құрылысы облыстық бюджет есебінен жүргізілуде, – деді М.Барақбаева.

Жалпы облыста мұнан басқа салалар бойынша да құрылыс қарқын алуда. Спорт саласы бойынша 8 нысанның 
құрылысы басталды. Ғ.Мұратбаев атындағы орталық стадионның қосалқы алаңы қайта жаңғыртылып, мамыр ай-
ында пайдалануға берілді. Қазалы, Жалағаш және Шиелі аудандарында 150 орындық 3 мәдениет үйі бой көтеруде. 
Оның ішінде Қазалыдағы ауылдық клубтың құрылысы биыл аяқталса, қалған екеуі келер жылы ел игілігіне беріледі. 
Сондай-ақ, 2014 жылы іргетасы қаланған қаладағы мұрағат ғимараты да қыркүйек айында пайдалануға беріледі деп 
күтілуде. Нысанның құрылыс жұмыстарына 600 млн теңге қаражат бөлінген. Индустриялық инфрақұрылымды да-
мыту бағытында жүргізіліп жатқан қаладағы темір жол тұйығының  құрылысы жыл соңына дейін аяталады. Жалпы 
54 нысанның 26-сы биыл пайдалануға беріледі.

К.БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

Маңғыстау облысының «Тұрыш» бекетінен басталған 
«Денсаулық» медициналық пойызының Сыр өңіріндегі жұмыс са
пары «Сексеуіл» станциясында жалғасты. Осында бірнеше күн 
кент тұрғындарына дәрігерлік қызмет көрсеткен соң, «Абай» 
станциясында, «Арал теңізі» бекетінде болды. 
Орайы түсіп пойыз жетекшісі, Қазалы темір жол емханасының 

меңгерушісі, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау ісінің үздігі 
Сейілхан Артықбаевпен тілдескенде облыстың шалғайда орналасқан 28 
темір жол бекеті мен жол айрығының тұрғындары темір жолдың жыл-
жымалы дәрігерлер бригадасының қызметіне жүгіне алатынын,  барша 
қызмет түрлері  тегін көрсетілетінін жеткізді.  «Сексеуіл» мен «Абай» 
станциясында 1500-ден астам тұрғын тексерілуден өткен. Олардың ішінде 
қан қысымы, жүрек және неврологиялық аурулар көбірек кездескенін, екі 
баланың жүрек ақауы алғаш рет анықталғанын айтты. Арал қаласында екі 
күннің ішінде 600-ге жуық адам қабылданып, олардың арасында бүйрек, 

өт жолы, көз және неврологиялық аурулар жиі тіркелген. Өңеш ауруының 
алғашқы белгілері анықталған бір науқасқа облыстық диагностикалық 
орталыққа көрінуге жолдама беріліпті. Сондай-ақ, тұрғындар міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы жан-жақты мәлімет алып, бе-
кеттерде балаларға арнайы алаңдар мен аттракциондар ұйымдастырылды.

«Денсаулық» пойызы зертханалар, емдеу кабинеттерімен 
жабдықталған. Науқастарды тексеруден өткізуге, емдеу кабинеттерінің 
қызметтерін көрсетуге, амбулаториялық ота жасауға барынша жағдай 
жасалған. Ақ желеңді қауымның арасында терапевт, педиатр, невропато-
лог, окулист, гинеколог, лор, хирург, уролог, стаматолог сынды білікті ма-
мандар баршылық. Теңіз төскейіндегі ағайын «Денсаулық» пойызының 
қызметіне дән риза. Пойыз жұмысы онан әрі жалғасын табады.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

шипагерлер

«ДЕНСАУЛЫҚ» ПОЙЫЗЫ – ТЕҢІЗ ТӨСКЕЙІНДЕ

Ол Литва мен Қазақстан арасында сенімді достық 
және іскерлік қатынас орнағанын атап өтті. «Соңғы 
жылдары сауда айналымы 300 млн долларды құрады. 
Литва «ЭКСПО-2017»-ні Қазақстанда өткізуді 
қолдаған алғашқы елдердің бірі», – деді «Астана ЭКС-
ПО-2017» комиссары. 

Қазақстан Республикасындағы Литва 
Республикасының Төтенше және Өкілетті елшісі Ви-
таутас Наудужас әлемдегі энергетиканың «жасыл» 
болып жатқандығына баса назар аударды. «Біз ЭКС-

ПО көрмесіне «Энергия» тақырыбындағы білімімізді 
жетілдіру мақсатында үш айға келдік. Біздің есебіміз 
бойынша, 2050 жылға қарай Жердегі адам саны 9 
миллиардқа жетеді және халықтың төрттен бір бөлігі 
қалада тұрады. Бұл уақытқа дейін 2000 жылмен 
салыстырғанда энергияға деген сұраныс екі есе өседі», 
– деп атап өтті Витаутас Наудужас. 

Ұлттық күн аясында ресми делегация Қазақстанның 
«Нұр Әлем» павильоны мен Литваның павильонына 
барып, лазерлік шоу тамашалады.

мақСаТ – «ЭнЕРГИЯ» 
ТақЫРЫБЫнДа БІЛІм ЖЕТІЛДІРУ 

– 2017 жылы Қазақстан мен Литваның дипломатиялық қарымқатынасына 25 жыл толады, – деді 
«Астана ЭКСПО2017» комиссары Рапиль Жошыбаев Литваның ұлттық күнінде. Бұл туралы EXPO
2017 медиаорталығы хабарлады.

БИЫЛ 26 НЫСАН ІСКЕ ҚОСЫЛАДЫ

Жылдағы дәстүр бойынша биылғы Ұлттық 
бірыңғай тестілеу сынағы облыста 2022 мау
сым аралығында 9 тестілеу пунктінде өткізіліп, 
оған 4123 бала қатысты. ҰБТ сынағының жал
пы қорытындысы жайлы  өңірлік коммуника
циялар қызметінде өткен брифингте облыстық 
білім басқармасының басшысы Бақытжан Сай
лыбаев баяндады. 
20 маусым күні Қызылорда қаласы, Қармақшы, 

Жаңақорған аудандарындағы тестілеу пункттерінде 
1656 бала  сынақ тапсырып, орташа балл 80,7 пайызды 
құрады. Республика бойынша орташа балл – 75,5 пайыз.

Ал 21 маусым күні Арал, Қазалы, Жалағаш, Шиелі, 
Қармақшы (Байқоңыр, Ақай, Төретам) аудандарындағы 
тестілеу пункттерінде 1714 талапкер сынақтан өтті. 
Орташа балл 84,4 пайызды құрап,  республика бойын-
ша орташа балл 78,23 пайызды көрсетті. 

Білім сынағының соңғы күні – 22 маусымда 
Қызылорда қаласы, Сырдария ауданы және облыстық 
білім беру ұйымдарының 753 талапкері тестілеу 
сынағына қатысып, орташа балл 85,5 пайызды құрады. 
Жалпы үш күн бойынша орташа балл – 82,4 пайыз. 

Облыс бойынша «Білім-инновация» лицейінің 
түлегі, «Алтын белгі» иегері Әбдірәсіл Айзат және 
Қармақшы ауданы №250 орта мектебінің түлегі, «Ал-
тын белгі» иегері  Отарбай Дәурен жоғары 136 балл жи-
нады.

Ал жоғары оқу орнына түсу үшін төменгі шекті 
50 балдан кем жинаған талапкерлер саны – 129, бұл 
қатысушылардың 3,2 пайызын құрады. Үш күнгі 
тестілеу сынағының қорытындысы бойынша 6196 мек-
теп бітірушілердің ішінде 3994 талапкер, яғни ҰБТ-ға 
қатысқан түлектердің  64,5 пайызы жоғары оқу орны-
на мемлекеттік білім грантын иелену үшін конкурсқа 
қатыса алады.  

Басқарма басшысы Бақытжан Әбдіхалықұлының 
айтуынша, биыл облыс бойынша 2260 мектептен 6196 
оқушы бітірсе, оның 4123-і ҰБТ-ға қатысып, бағын 
сынаған. Олардың арасында 800 оқушы 100 балдан 
жоғары жинаған. Сондай-ақ, тестілеу қорытындысымен, 
апелляцияға 64 бітіруші өтініш беріп, оның 6-ы 
қанағаттандырылып, қосымша 63 балл алған. 

Білім сынағының қорытындысымен облыс бойын-
ша алғашқы орында Қазалы ауданы болса, одан кейін 
Сырдария, Арал аудандарының түлектері жоғары 
көрсеткішке қол жеткізді.

Ал осыған дейін орташа білім көрсеткіші бойынша 
республикадағы 16 аймақтың ішінде алғашқы бестіктің 
құрамына енген біздің облыс биыл да осы көрсеткіштен 
табылуы әбден мүмкін. 

                                                                           
 Ғазиза ӘБІЛДА.

БІЛІМ БӘЙГЕСІ МӘРЕГЕ ЖЕТТІ

Бүгінде ауыл шаруашылығы саласы бойын-
ша кәсіппен айналысамын деушілерге мемлекет та-
рапынан үлкен қолдау көрсетіліп отыр. Тәуелсіздік 
алған жылдардан бері кәсіпкерлікке көптеп көңіл 
бөлініп, болашағы зор бірнеше бағдарлама әзірленді. 
Нәтижесінде, аталған салаға қызығушылық танытқан 
азаматтар өз жобасын жүзеге асырып, ел эконо-
микасына серпін беретін бірнеше кәсіпорындар 
мен шаруашылықтар қатары артты. Мемлекеттік 
бағдарламаның игілігін көріп, өрісі кеңейген 
шаруашылықтардың ішінде аймақтағы «Тюрешова» 
шаруа қожалығы да бар.

Жалағаш ауданына қарасты Мәдениет ауылының 
тұрғыны Қалдыгүл Тюрешова 2005 жылы қолда бар 
малымен шаруашылық құрып, ет бағытында жұмыс 
жасай бастады. Ауыл шаруашылығының дамуына 
үлес қосуды мақсат еткен ол 2011 жылы «Агронесие 
корпорациясы» АҚ-нан рәсімделген 7,9 млн теңгеге 
2 бас асылтұқымды ақбас бұқа мен 48 бас жергілікті 
аналық сиыр сатып алды. Еселі еңбек пен төгілген 
маңдай тердің арқасында бүгінде шаруашылықтағы 
мал басында едәуір өсім байқалады. Кәсіпкер мұнан 
бөлек мал азығы үшін жыл сайын 35 гектар жерге 
жоңышқа егеді. Жалпы ол 97 гектар жердің 39 гекта-
рын жайылымға арнаса, 50 гектарына егін егуде. 

Ауыл шаруашылығының ең басты саласы са-
налатын атакәсібімізді ұршықша иіріп отырған 
қожалықтың алға қойған мақсаты айқын. Олар ет 
бағытындағы ірі қаралардың санын көбейтіп, кәсібін 
әрі қарай кеңейте түсуді көздеп отыр. Бүгіннің өзінде 

мұндағы ірі қараның саны 150-ге таяп қалды. Қалдыгүл 
Тюрешова жалпы кәсіппен айналысамын деушілерге 
қолдау көрсетіліп жатқанын айтып, мемлекеттік 
бағдарламалардың арқасында жеткен жетістіктерімен 
бөлісті.

– Мемлекет тарапынан кәсіпкерлердің санын арт-
тырып, мал шаруашылығын дамытуға ерекше көңіл 
бөлініп келеді. Бүгінде шаруашылық жобасын жүзеге 
асырған «Агронесие корпорациясы» АҚ арқылы 
көптеген азаматтар мал басын арттыруға мүмкіндік 
алды. Соның игілігін көргендердің қатарындағы 
біздің шаруашылық ет және сүт өнімдерін өндіру 
бағытында жұмыс жасауда. Бүгінгі таңда мал ұстайтын 
қораларды жаңартып, келер жылдың қамына кірістік. 
Өзіміз бір жағынан егін егумен айналысқандықтан, 
шаруашылықты мал азығымен қамтамасыз ету еш 
қиындық туғызбайды, – дейді кәсіпкер.

Бүгінде мұнда сауыншылар күніне 150-180 литр 
сүт алып, өнімдерін тұтынушыларға сауда орында-
ры арқылы жеткізуде. Ірі қара малын күтіп-баптаудың 
өзі тынымсыз тірлік пен мол жауапкершілікті 
қажет етеді. Қазіргі таңда шаруашылық 8 адамды 
жұмыспен қамтып отыр. Алдағы жоспарлар жүзеге 
асса, жұмысшы азаматтар қатары артатынын жеткізді. 
Бүгіннің өзінде кәсіпкер тұтынушыларын ет өнімімен 
қамтамасыз ету бойынша ауқымды жобаларды қолға 
алып отыр. Сұранысқа сай қызмет көрсетуді мақсат 
еткен шаруашылық жұмысын аудан тұрғындары да 
жоғары бағалауда.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.
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парыз

     «нұрлы жол»

Арал Халықаралық тұрақты даму форумынан кейінгі ойлар

АРАЛ БОЛАШАҚТЫҢ БЕДЕРІНДЕ

Қисын мен тиімділік шарты кез келген сал-
дарды түбегейлі жою үшін, алдымен оның себебін 
жою қажеттігін айтады. Әсіресе, әлгі себеп тұрақты 
түрде әсер етуші санаттан болса...

Біздің соңғы жылдардағы әлеуметтік-экология-
лық ізденіс-әрекеттеріміз – сондай  салдарларды басу, 
ал соның басты бір себебі – Аралдағы экологиялық 
апат болып тұр. (Республика көлеміндегі екі алып 
экологиялық мәселенің бірі Арал – апат делінсе, 
екінші, Семей сынақ алаңы – дағдарыс аумағы деп 
танылды.) Анығында, Арал мәселесі бір жағра-
фиялық не әкімшілік көлемнен кеңге шығып кет-
кен құбылыс. Бұл жайттың жаман жаңғырығы 
енді әлемдік құбылыстар денінде бар: планетаның 
булығу үдерісі, шөл басу, сілтілі-қышқылды жауын-
дар, өрескел ыстық пен ақшұнақ аяздар, шаңды дау-
ылдар, салдары жаман құрғақшылық пен әсіре жау-
ындар... Бұлар ұлан-ғайыр Еуразия кеңістігінде ғана 
емес, әлемнің әр түкпірінде ерек сезіле бастады. 
Табиғатта шекара деген жоқ, кей құбылыстар бізге 
мәлімсіз қисындармен өзара тамырласып жатады...

Міне ширек ғасыр бойы елімізде Арал экология-
лық аймағы туралы Заң жұмыс істейді, бірсыпыра 
әлеуметтік шаралар жүзеге асырылды. Бәрі де апат 
аймағындағы елге көп қолдау көрсетіп отыр. Бұл 
тұрғыда қол жеткізілген тәжірибе мен игі дәстүрлер 
болашақта да өзінің заңды жалғасын табады деген 
сенім бар.

Ал мәселенің түп себебі, әлі күнге әлемдегі ізгі 
ойлы адамдардың көңілін алаңдата, сол өзгеріссіз 
қалпында қалумен келеді. Арал кеуіп барады. Осы 
ахуалда Оңтүстіктің екі ұлы өзенінің суы теңіз бен 
Арал маңына бірде жетіп, бірде жетпей, қыруар 
уақыт пен сол қалдық судың өзі рәсуа кетіп жатқан 
жағдай бар.

Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында, әсіре-
се, соңғы он бес жыл шамасында әлеуметтік-
эко логиялық бағытта қолға алған жұмыстары 
қатарында, анығын айту керек, сонау бас себепті 
жою, яғни, теңізді қалпына келтірудің нақты қадам-
дары бар. Мұның бір айқын мысалы – Солтүстік 
Аралда жүзеге аса бастаған САРАТС жобасы. 
Жобаның 1-ші кезеңі 2005 жылы орындалған соң,  
халық пен аймақ басшылығының көптеген қиын 
ізденістерімен, әсіресе, соңғы 4-5 жыл бедерінде 
2-ші кезеңді ойдағыдай жүзеге асыру жұмысы 
жүріп жатыр.

Солтүстік теңіз – бүткіл Аралдың оннан бір 
бөлігі. Мұнда үлкен теңіздің бар табиғи-ланд-
шафттық  белгілері бар. Сонысымен де ол бірегей 
табиғи кешенді ғаламшар мен болашаққа сақтап 
қалар кепіл секілді. Бұл кешенде сол теңіздің өзінде 
ғана болатын бұжыр бекіре, Арал албырты, қаяз, 
шөмейке сияқты реликті балықтар мен өсімдіктер 
бар. Соларды жоғалту әлем табиғи геноқорына ке-
лер орны толмас зиян екені даусыз еді.

Демек, Солтүстік теңізді толымды түрде 
қалпына келтіру – шаруашылық уәжден терең 
мәнді міндет. Бұған кешегі КСРО прагматизміндей 
тар ведомстволық тұрғыдан келу қате көзқарас. 
Өкінішке орай, «Кіші Арал» мәселесінде, төңіректе 
осындай кедергілер пайда болды. Ол – шөлдегі 
Арнасай, Сарықамыс, басқа шашыранды көлдер 
сияқты жасанды сулар емес, теңіздің бір бөлігі ғой. 
Ал әлгі көлдер, шын мәнінде, Аралдың түбіне жет-
кен қисық саясаттың жемістері, адам қателігінің 
нәтижелері, төл табиғаттан емес, заңсыз. Солардың 
талабын алға тартып, «Кіші Аралдың» жолын бай-
лау тар есепті көзқарас болып тұр.

Солтүстік теңіз бар Аралды тіріл тудің алғашқы 
талабы.

Өткен ғасырдың 90-жылдарында Арал 
мәселесіне ар налған алқалы  жиындар да Орталық 
Азия мем  ле кеттері  басшылары те ңізге екі дария-
дан жыл сайын 30 миллиард текше метр су бөлуге 
бәтуаласқан еді. Осы көлемге 1993-94-98 жылда-
ры 3 рет қол жеткізілді. Бірақ ол мақсатты саясат 
нәтижесі емес, қайырлы аспанның екі дарияға де-
ген мыр залығы түрінде ғана болды. Өкінішке орай, 
сол бәтуалы сөз дариялар бойындағы экологиялық-
гуманитарлық саясаттар өзегі не айналмай, қағаз 
жүзінде қала берді. Нәтижесінде біз КСРО-ның 
«Арал 2016 жылы жоғалады» деген «үкімінен» 

де асып түсіп, мынадай Арал халіне ертерек «қол 
жеткіздік». Яғни, біздің жаңа тарихымыздың 
жаңаша ойлау үдерісі қайран Аралдың басына 
жетпей-ақ қойды.

Әйтсе де, жаңа кезең ақиқатында, сонау игі ни-
еттер бастауына қайтып оралу қажет деген ұсыныс 
бар. Яғни, теңізге деген үлесті суды тағы да анықтап, 
өлкедегі экологиялық мәдениетті бекемдеп, қос да-
рия суын пайдаланушы Қазақстан, Өзбекстан, 
Түркіменстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Ауған-
стан қатарында Арал сыбағасын заңдастыру қажет. 
Ендігі экология-гуманитарлық беталыс салауат-
ты қоршаған орта мен толымды табиғаттан асқан 

байлық жоқ екенін көрсетті. Мұның жолын іздеу 
әлемді «Жасыл экономика» деген ұмтылысқа алып 
келді. Осы қисынға бақсақ, алтынның да, астықтың 
да құны толымды Аралға жете алмақ емес. Демек, 
аталған аймақтағы біздің әлеуметтік-экологиялық 
әр ізденіс-әрекетіміздің түп-түпкі мақсатында Арал-
ды қалпына келтіру мұраты тұруы тиіс. «Теңіз енді 
орнына келмейді» деген кесірлі шүбәні көңілдерден 
аластау керек! Халықтардың экономикалық қуаты, 
ғылыми әлеует, саяси ерік-жігер ерте ме, кеш пе, 
осы ақиқатқа кеп маңдай тірейді. Болмыс пен та-
рих жүрісі бізді осындай қажеттілікке алып келеді. 
Сондықтан да, біздің мақсатты саясат жолын 
айқындаушы экология-гуманитарлық фәлсафамыз 

осындай келешекке жұмыс істеуі керек. Бүгін-ақ 
«Кіші Арал» міндетінің өзі осындай тұғырды талап 
етіп тұр.

Осы ретте, 1993 жылғы тұңғыш Арал саммитінде 
батыл сыналған, аймақтағы дара дақылдардың 
өрескел басымдығын тежеу, ауыл шаруашылығын 
әртараптандыру, сол реттермен аймақтың әлеумет-
тік-экономикалық өмірін оңалта түсу туралы 
ойларға оралып, терең пайымдау қажеттігі бар.

Мәселенің осылай қойылуында, екі дария суын 
әділ түрде реттеп, бөлудің ең жоғарғы, ұлттық 
құрылымдардан биік тұратын бір тетігін ойластыру 
қажет сияқты. Сондай ұйымның кесімді сөзі барлығы 
үшін заң болар еді. Арал бүгін архипрагматикалық 
режимнің темір шымылдығымен қамалған жер 
емес. Ол – ізгі ниетті әлем жұртшылығының алаңы 
мен уайымы.   

Халықаралық Арал форумында айтылған, 
болашаққа бағдарланған бұл ойларымыз төмендегі 
ұсыныстармен де бір өрім табады:

1. Сібір суларының бір бөлігін Арал алабы-
на әкелу идеясына қайта оралу керек. Азды-көпті 
еркін ағып жатқан Ертісті Қазақстан жерінде 
түбегейлі игеру қажеттігі әлдеқашан туды. Бұған 
үлкен моральдік уәж – Аралдың қазіргі халі де бар. 
Мұндай жағдайда екінші бір шетіндікке ұрынбай, 
Ресей-көршімен екі жаққа да тиімді шешім жо-
лын табу қажет болады. Анығында, Қазақстанға 
Ертістің Батыс Сібірге қызмет еткен өз суы, Сібір 
суларының бір бөлігін қоса қайтып оралуы керек. 
Әлгі, «Сібірден су тастау» деген идеяның негізі де 
осы.

2. Еділ өзенінің тө менгі ағысынан Қазақ-
станға су  тарту идеясын орнықты түрде пайым 
 таразысына салу керек.  Шартты түрде «Балаков-
Чапаев-Бейнеу» деп  аталуы мүм кін осы арна 
Еділ су ын Үстірттің солтүстік-ба тыс шыңдарына 
жеткізе алады. Бұл дегеніңіз Аралға шейін 250-300 
шақырымдық 100 метрдей көтермесі бар қашықтық. 
Мың шақырымдай, өздігінен ағатын осы арна 
бір шама арзандығымен және пайдалануға қара-
пайымдығымен тиімді болмақ. Ол ең алдымен со-
нау Еділ бойының, сосын Батыс Қазақстандағы үш 
бірдей облыстың шөл далаларын гүлдендіретін бо-
лады. Келешекте Ресейдің Печора және Вычегда 
өзендерін Еділге жалғау мүмкіндігі бар...

Жоғарыдағы шара Еділдің Аралға қарызды 
қайтаруы десе де болар еді. Кешегі тарихымыздың 
қиын-қыстауларында Арал өз басындағы ауыртпа-
лықтарды жиып қойып, ашаршылықтағы Еділ 
халқына көмек қолын созған. Осыдан 95 жыл бұрын 
біздің аталарымыз бен әкелеріміз Ресей халқын 
ашаршылықтан құтқару үшін сондай азаматтық ұлы 
ерлікке барды. Енді солардың бүгінгі ұрпағы – біз 
осы істің тарихи қайтарымын күтуге қақылымыз.

3. «Азов-Каспий» теңіз арнасының жұмысын 
күн тәртібіне көтеру. Осы ой Қазақстан Республи-
касы Президентінің бір лебізінде айтылған. Ойдың 
терең мәні бар. Азовтан Каспийге дейінгі өзі ағатын 
650 шақырымдық арна, біріншіден, «Еділ-Үстірт» су 
тартуынан Каспийде болуы мүмкін су жетімсіздігін 
жабар еді. Азовтың жұмсақтау суы, Донның атырау 
ағыны, Солтүстік Кавказ өзендерінің қосылуы бұл 
арнаның өн-бойы мен Каспий теңізіне игі әсер ете 
алады. Ал енді, осымен Қазақстан, Түркіменстан, 
Әзербайжан теңіз қатынасты елдер болатынын 
ескерсек, арна мәні арта түседі. Иран үшін Қара 
теңіз бен Дунай алабы елдеріне ең қысқа су жолы 
ашылады. Бұл дегеніңіз – Ресей үшін де, аталған ел-
дер үшін де зор экономикалық тиімділік көзі.

Табиғат осындай бір арнаның болғанын әлі 
ұмытпаған болар – тарихи алыс емес уақытта Азов 
пен Каспий арасында су қатынасы болған. Ол жерде 
қазір Маныш көлі шалқып жатыр. 

Осындай мақсатты талпыныстар ең жақын 
кезеңдерде бізді бұл ойлардың жүзеге асу сәтіне 
жақын әкелуі мүмкін. Айтылған ойлардың бәрі 
жаңа ғасырда адамдар мен өлкелерге қайырлы, 
экологиялық зиян-әсері аз, анығында, ұрпақтар 
өркендеуі үшін керек бастамалар түрінде көрінеді 
бізге. Болашақ үлкен жоспарлардың іргетасын 
бүгіннен қалай бастаған мақұл. Мына жағдайлы 
Арал, шын мәнінде, біздің кешегі тарихымыздың бір 
мұрасы ғой. Демек, оған мүмкін көмек қолын созу 
– біздің парызымыз, ар-ұяттың ісі. Бұл – мәселенің 
өнегелік жағы.

Тұран – әлемдік өркениеттер Атажұрты. Ол ізгі 
ниеттер тоғысқан жағдайда, мүмкіндігі зор, берері 
мол берекелі өлке. Арал осы жердің мөлдір жанары 
іспетті еді. Ол осынау қатал өлкенің сұлулығы ғана 
емес, экологиялық кепілі де болатын. Байтақ жердің 
табиғи ауа реттеушісі, алып ғарыш айлағының 
салқындатқышы, Еуропа мен Азия бағытына 
 проблемалар мен апаттар әкелуші аңызақ желдер 
мен үскірік борандардан қалқалаушы еді.

Жер ғаламшарының көк алқа таққандай бір 
сұлулығы бар еді. Ол «көк алқа» Жерорта, Қара, 
Кас пий, Арал теңіздері, Балқаш көлі қатарын құрап, 
миллиондаған тіршілікке өмір өрісі боп, мыңдаған 
шақырымға созылып жатқан еді. Сол ғажап 
тізбектен бір маңызды үзік үзіліп түсті. Ол – Арал 
теңізі. Дәл сол айдын тіршіліктің шетін мүмкіндігі 
жағдайында, мінезі аса қатал континенттік өлкеде 
жан-жағына өмір тынысын таратып, өмір үшін 
күресіп жататын. Сол сынды тұста тіршілік тіні 
үзілмегей...

Біздің Арал хақындағы атойлы үніміз осынау 
жағдайлардан туындап жатыр.

Сайлаубай ЖҰБАТЫРҰЛЫ,
жазушы, көсемсөзші-эколог.

ҚҰРЫЛЫСҚА САПА ҚАЖЕТ

өміРгЕ бЕйімдЕЛу – өзЕкТі

іргелі саладағы ілкімді жобалар
«Нұр Отан» партиясының об лыс-

тық мәслихаттағы фракция мүшесі 
Мәдіхан Бекжанов және партияның 
Жаңақорған ауданындағы жауап-
ты өкілі Мәжит Балқожаев «Нұрлы 
жол» бағдарламасы аясында салынып 
жатқан құрылыс нысандарымен та-
нысты. Құрылысшылармен кездесіп, 
жұмыстың жүргізілу  барысын көрді.
Депутаттар алдымен Қожамберді ауыл-

дық округінде бой көтеретін мек тептің 
құрылысын көрді. Мұнда №162 мектептің 
типтік жобадағы жаңа ғимаратының ірге-
тасын орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр.

– Мектептің аумағы 3 гектар жерді қам-
тиды. Екі қабатты білім ордасы екі блоктан 
тұрады. Қазір іргетасын бекіту жұмыстары 
жүргізілуде. Шілде айының аяғына дейін 
бірінші қабатты, тамызда екінші қабатын 
бітіруді жоспарлап отырмыз. Ал, қыркүйек, 
қазан айында ішкі жұмыстарды қолға 
алып, қараша айында мектеп құрылысын 
бітіруге болады, – деді мердігер «Қаз-Сервис 
Құрылыс» ЖШС-ның участок бастығы Бақыт 
Қозыбаев. 

Облыстық мәслихат депутаты Мәді-
хан Әріпұлы сапаға мән беру қажет тілігін 
ескертті. Ол мектептің ескі ғимараты апаттық 
жағдайда болған нан кейін жаңадан салынып 
жатқандығын, сондықтан ғимаратта «менің 
балам оқиды» деген жаңашырлықпен қарау 
керектігін айтты. Өз кезегінде Б.Қозыбаев 

осыған дейін Сыр өңірінде бірнеше білім ор-
дасын салғанын, еш бірінен ақау болмағанын 
айтып, жұмыстың сапасына жауап беретініне 
сендірді. 

Одан кейін Төменарық ауылдық округіне 
жол түсті. Онда №223 орта мектептің жаңа 
ғимаратының құры лысы жүруде. Әлеуметтік 
құрылыс саласында тәжірибесі бай «СМП-
Қызылорда» ЖШС мердігер екен. 

Мектеп құрылысы қарқынды жүр гізілуде. 
Нысанның кірпіш өруін толық бітіріп, ша-
тырды да жапқан. Енді ішкі жұмыстары 
ғана қалыпты. Бірі еденге кафельді жапсы-
рып жатса, екінші бригада сылау-сырлау 
жұмыстарына жауапты.

Облыстық мәслихат  депутаты Мәді-
хан Бекжанов пен М.Балқо жаев тың назары 
лифтіге түсті. Бас инженер Сәкен Мұратбаев 
осыған дейінгі мектептерде лифті болмағанын 
айтты. – Осы мектептің бас артықшылығы 
– мүмкіндігі шектеулі балаларға арнал ған 
лифті жұмыс жасайды. Лифтіні арнайы тап-
сырыспен Ресейден алдырамыз, – деді ол.

Облыстық мәслихат  депутаты құрылыс 
жұмыстары сапалы жүргі зіліп жатқан мектеп 
1 тамызда пайда лануға берілетінін, білім ор-
дасына қажетті жиһаздар мен компьютерлік 
жаб дықтарды және тігін мен темір шеберха-
насына қажетті құрал-жабдықтармен толық 
қамтамасыз ететінін білді.  

Нұрлат БАЙГЕНЖЕ.

Нақты кезеңде аймақты дамыту бағытында 
көптеген үлкен жобалар қолға алынып, жүзеге асы-
рылуда. Солардың бірі әрі бірегейі – Сырдария 
өзенінің сол жағалауын игеру жобасы. 

Облыстық энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы аймақтың 
елді мекендерін  жылу, электр, ауыз сумен қамту 
және газдандыру бағыттарындағы жұмыстарды 
үйлестіруші орган болып табылады. Бүгінгі таңда 
облыста ауыз су, газ, электр жүйесі, жылу жүйелерін 
қамту бойынша жұмыстар қарқынды жүзеге асуда.

Мәселен, ауыз сумен қамту бойынша 260 
ауылдық елді мекеннің 194-і орталықтандырылған 
ауыз су жүйесіне қосылған. Бұл – өңірдегі ауылдық 
елді мекендердің 74  пайызын 
құрайды. Ондағы тұрғындар саны 
облыстағы барлық елді ме кен-
дегі халықтың 95 пайызын қам-
тып отыр. Сонымен бірге, «Нұрлы 
жол» бағдарламасы бойынша 
Қызылорда қаласын және оның 
елді мекендерінің ішкі су жүйелерін 
жаңғыртуға құны 11,4 млрд теңге 
болатын 41 жоба іске асырылу-
да. Нәтижесінде 828,5 шақырым 
ауыз су және кәріз су жүйелері 
жаңартылады. Бұған қоса, осы 
жылы Шиелі ауданы «Жиделі» 
топтық су құбырына 8 елді мекенді 
қосу жұмыстарына Су ресурстары 
комитеті арқылы республикалық 
бюджеттен 800 млн теңге бөлінді. 
Жалпы, бұл жобаның сметалық 
құны 3,7 млрд теңге. Ал 2013-
2016 жылдар аралығында барлығы 
1,5 млрд теңге қаржы бөлініп, 
осы аудандағы 3 елді мекен яғни, 
Бидайкөл, Алғабас, Алмалы ауыл-
дары орталықтандырылған ауыз 
су жүйесіне қосылды. Қалған 5 
елді мекенде құрылыс жұмыстары 
жалғасуда.

Газбен қамту бойынша 2015 
жылы облыстағы 4 аудан орталығы 
мен Байқоңыр қаласына газ берілгені белгілі. Осы 
елді мекендерде қазір 25 777 тұрғын болса, соның 
11 мыңнан астамы көгілдір отын игілігін көріп 
отыр. Ал өткен жылы «Қызылорда қаласындағы 
Талсуат ауылдық округін және үш әлеуметтік ны-
санды газдандыру» жобасы бойынша нысандардың 
құрылысы толық аяқталып, қолданысқа берілді. 
Қазіргі күні Талсуат ауылдық округіндегі шама-
мен 500 үй  (1885 адам) табиғи газбен қамтамасыз 
етілді. Биылғы жаңалық – қала іргесіндегі Белкөл 
кентін газдандыру жұмыстары басталды. 

Жылудың жайына келсек, өткен жылғы жылу 
беру маусымында облыс бойынша 1177 әлеуметтік 
нысан мен 647 көпқабатты тұрғын үйге жылу 
тұрақты берілді. 2015-2016 жылдары «Нұрлы 
жол» бағдарламасымен 21 жоба қолға алынып, 
14,4 шақырым жылу жүйелері жаңғыртылған бо-
латын. Осының нәтижесінде құбырлардың то-
зуы 48 пайыздан 44 пайызға төмендеді. Енді келер 
жылға 10 жоба әзірленіп, қазір мемлекеттік сарап-
тама қорытындылары алынуда. Бұл жұмыстармен 

қатар, Еуропалық қайта құру және даму банкімен 
бірлесіп, «Қызылорда қаласының жылу жүйелерін 
салу және жаңғырту» жобасы аясында өткен жылы 
4,1 шақырым жылу желілері қайта жаңғыртылып, 
екі газтурбиналық қондырғы күрделі жөндеуден 
өткізілді. Бұған қоса, аудан орталықтарының газ-
дандырылуына байланысты жылу орталықтарын, 
әлеуметтік нысандардың қазандықтарын газға 
бейімдеу жұмыстары басталды. Атап айтсақ, өткен 
жылы Қазалы жылу орталығы газға көшірілді. 
Осы жылы аудан орталығы – Әйтеке би кентіндегі 
4 орта мектеп, 5 балабақша, Арал қаласында 2 
балабақша, Жаңақорғанда 5 мектептің қазандығын 
газға бейімдеу жұмыстары қолға алынды. Олар 

қолданысқа берілген кезде аталған нысандарға 
бөлінетін бюджет шығындары едәуір азаятын бо-
лады. 

Электр жүйесімен қамтуға келсек, 2014-
2016 жылдар аралығында  Арал, Қазалы аудан-
дарында қосалқы станцияларын қайта жаңғырту 
жұмыстары жүргізілді. Бүгінде бұл екі жобаның да 
құрылыс-монтаж жұмыстары толық аяқталды. Ал 
«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» 
АҚ 2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық 
бағдарламасы шеңберінде 270 шақырым электр 
желілері жаңғыртылатын болады. Бұл жұмыстардың 
барлығы басқарманың күнделікті бақылауында. 

Бүгінгі күні аймақта электр энергиясын сырт 
көздерден алудан арылу, яғни, күн сәулесі неме-
се жел күші секілді табиғаттың әлеуетін пайдала-
на отырып, облысымыздың электр энергиясына 
деген тәуелсіздікке қол жеткізу басты мақсат бо-
лып отыр.  Осыған орай, Сұлутөбе мен Бірқазан 
елді мекендерінің аралығында қуаттылығы 50 
МВт күн электр станциясының құрылысын ин-

вестор «Байқоныр Солар» ЖШС салуды жос-
парлап отыр. Қазіргі уақытта оның технико-
экономикалық негіздемесі әзірленуде. Сонымен 
қатар, Жалағаш ауданында қуаттылығы 30 МВт күн 
электр станциясының құрылысы салынатын бола-
ды.  Инвес тор  «Номад Солар» ЖШС станцияның 
құрылыс жұмыстарын жүргізуге ниетті.

2011 жылы «ҚР Тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылығын жаңғырту» бағдарламасы басталғанда об-
лыста 800 көпқабатты тұрғын үй күрделі жөндеуді 
қажет ететін. Биылғы жылдың 1 қаңтарынан рес-
публикалық бюджеттен қайтарымды қаражат пен 
аудандық бюджеттен бөлінген 3,5 млрд теңгеден 
астам қаржыға барлығы 160 үй жөндеуден өтті. 

Күрделі жөндеуді қажет ететін 
үйлердің үлесі өткен жылы 73 пай-
ыздан 55 пайызға төмендеді.

Енді тұрғындардың комму нал-
дық төлемдеріне келсек, қазіргі 
кезде коммуналдық қызметті 
тұты   нушыларға бірыңғай төлем 
түбір  тектерін ұсынып,  биллинг 
жүйе сін енгізу жүргізілуде. Ком-
муналдық қызмет көрсетуші – 
«Қызылордажылуэлектрорталығы», 
«Су жүйесі», «Энергосервис» меке-
ме лерінің қызмет төлемақысына 
біртұтас төлем құжатын шығаратын 
техника алынуда. Ол осы жылдың 
үшінші тоқсанында тұтынушыларға 
ұсынылатын болады.

Нақты кезеңде Қызылорда қа-
ласы халқының саны 270 мың 
адамға жетті. Болашақта, яғни 2050 
жылға қарай облыс орталығының 
тұрғындары 400 мыңға жетеді 
деп болжануда. Сол себепті қала 
аумағы бұдан да әрі ұлғаю керектігі 
белгілі. Өзен үстінен көпір салы-
нып, қазіргі таңда Сырдарияның 
сол жақ жағалауын игеру қолға 
алынды. Яғни, биыл көпқабатты 18 
тұрғын үйдің (778 пәтер) іргетасы 
қаланды. Аймақ басшысының 

тұрғын үйден бөлек сол жағалауда Қазақ Орталық 
Атқару Комитеті ғимараты, Онкологиялық және 
Жастар орталығы, Неке сарайы мен «Болашақ» 
университетінің ғимараты салынатындығын 
жеткізгені мәлім. Аталған нысандарды газбен 
жабдықтау және электрмен қамтамасыз ету бой-
ынша құрылысын жүргізу үшін  мемлекеттік сатып 
алу жұмыстары жүргізілуде. 

Жалпы, Сырдария өзенінің сол жағалауындағы 
аумақта 4, 5 және 9 қабатты тұрғын үйлер бой 
көтеріп, 155 мың тұрғынды қоныстандыруға қол 
жеткізілмек. Жоба сәтімен жүзеге асырылған кезде 
Сырдария өзенінің сол жағалауы жаңаша келбетке 
ие болады. Бастысы, өңіріміздің экономикалық да-
муы қарыштап алға басып, аймағымыздың көлемі 
одан әрі ұлғаятын болады. 

Медет УСАИН, 
облыстық энергетика және тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасының басшысы. 

АЙМАҚ ДАМУы

Кездесуде Қорқыт ата атындағы Қы-
зылорда мемлекеттік университетінің про -
фессоры, тарих ғылымдарының  докторы 
 Тастанбек Сәтпай «Рухани жаңғыру – өрке-
ниет жолы» тақырыбы бойынша, аталған 
университеттің профессоры, филология ғы-
лымдарының кандидаты Аман  Абасилов 
«Білім мен сана серпілісі», философия 
ғылымдарының кандидаты, доцент Ербол 
Әбенов «Жаңаша өмірге бейімделу – мемле-
кет келешегі» атты тақырыпта баяндама жа-
сады. 

«Рухани жаңғыру – ұлттық дамудың 
ұлағатты үлгісі» атты тақырыпта өткен бұл 
кездесуде ел Президентінің «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабі-
леттілік» атты Қазақстан халқына Жолдау-
ында көрсетілген мәлі меттер мен межелер 
жөнінде баяндамалар оқылды.

Кездесу барысында жастар мәселесі, жаңа 
технологиялардың жастарға әсері жайында 
да ой қозғалды. Сонымен қатар, Елбасының 
Қазақстан халқына Жолдауынан туындаған 
міндеттер мен тапсырмалар талқыланды. 
Атап айтқанда, 2017 жылдың 12 сәуір күні 
республикалық «Егемен Қазақстан» газетіне 
жарияланған «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында көрсетілген таяу 
жылдардың межелеріне байланысты пікірлер 
төңірегінде сөз болды. Ұлттық сананың 
жаңғыруы, ұлттық код, латын әліпбиіне көшу 
мәселелері бойынша пікір алмасулар өтті.

Кездесу соңында қатысушылар көкейінде 
жүрген сауалдарын ортаға салып, ақпараттық-
насихаттық топ мүшелері ұсыныстарды 
қабылдады.

 Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Шиелі ауданы.

Жуырда Шиелі кентінде «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы ның мәжіліс 
залында облыстық ішкі саясат басқармасы мен «Руханиятты қолдау» қоғамдық 
қорының ұйымдастыруымен «Ұлттың тұрақты дамуын қамтамасыз ету, тұрғындар 
арасында бірлікті, әлеуметтік оптимизм мен болашаққа деген сенімді нығайту» 
әлеуметтік қызметі аясында ақпараттық-насихаттық топтың кездесуі өтті.



4 Сб
www.syrboyi.kz

Cенбі, 24 маусым 2017 жыл. №93-94

мерей

ӘЙ, ЖУРНАЛИСТЕР-АЙ!
«Аяғы асырайтын» журналис тер қауымының 

жұмысы қай кезде де оңай болмаған. Қашанда 
тынымсыз ізденіс үстінде, мәселені зерттеп-

зерделеу бағытында іссапарларда зыр 
жүгіріп, ой қорытумен жүретін жаңалық 

жаршыларының басынан өткізер қызықты 
жайттары да аз емес. Жазушы-журналист 
Несібелі Рахмет баспасөз қызметкерлерінің 

мерекесі қарсаңында сондай қызықты 
оқиғаларға құралған бір топ мөлтек 

әңгімесін редакциямызға әкелген еді.

Аймақтың ақпарат айдынында

Тілшілік жұмысты бастаған алғаш
қы жылдар. Сырдария аудандық газетін
демін. Бір күні ауданның «Комсомол» 
совхозындағы жылыжай туралы мақала 
жазу тапсырылды. Таңертең ерте тұрып 
алып «Комсомол, қайдасың?» деп тар
тып кеттім. Совхозға келгесін жылы
жайды да, оның директоры мен бас аг
рономын да оңай таптым. Жанжағының 
бәрі мөпмөлдір әйнекпен қапталған 
ұзыннанұзақ жайдың іші айтқандай
ақ жыпжылы. Молынан құйылған күн 
сәулесі әрі жылы шуақ, әрі самаладай 
жарық болып бұл жерді біртүрлі әдемі, 
көңілді күйге бөлеген. Бұрынсоңды 
жылыжай дегенді көріппін бе, әуелгі 
сәтте аузым ашылып, айналаға қызыға, 
таңырқай қарап сәл тұрып қалдым. Шы
нында кісі таңқаларлықтай. Сыртта ақ 
қар, көк мұз қыс. Ал мұнда жапжасыл 
жаз. Қиықшақиықша жапырақтары 
жел кілдеп өркен жайған қияр алқабы. 
Қатарқатар шарбақтарға асылып өскен 
пәлектер арасында ұзынұзын қиярлар 
тұр. О, ғажап! Ақ қыраулы ақпанда да 
көкпеңбек егін жайқалтуға болады екен
ау!

– Жүр қызым, мұндағы екінші па
вильонды көр, – деді агроном бір орын
да тапжылмай тұрып қалған мені төр 
жаққа шақырып. Ғажаптың көкесі осын
да екен. Жаңағыжаңағы ма, бұл жердің 
бақшасы тіпті жақсы. Қою жасыл 
жапырақтардың қиярлары да іріірі және 
жаңағыдай әр жерәр жерде емес, жиі. 
Құдды Жаңа жыл шыршасына ілінген 
ойыншықтардай ұзынұзын бәдірендер 
самсап тізіліп тұр. Ойпырмай, осындай 
да бітік егін болады екен.

Сонан қойшы, барлық керекті 
мәліметтерді жазып алып, қыста қияр 
өсірудің агротехникасын қайтақайта 
сұрап, біліп қайтуға ыңғайландым. Жы
лыжай директоры:

– Біздің өнімімізден ауыз тиіңіз, – 
деп сабағынан үзіп қияр ұсынды.

– Рахмет ағай, – деп жүгерінің 
собығындай үпүлкен бәдіренді қолыма 
алып әрібері қарадым да, дәмін көрмекке 
аузыма салып «қырш» еткіздім.

– Тамаша! Кәдімгі огурцы! Жаздың 
күні бақшадан жұлып алып жейтін 
кәдімгі қияр!

– Өй, мынауыңыз кәдімгі өзіміздің 
огурцы ғой, – деппін қуанып кетіп. – 
Дәмі нағыз огурцыдың өзі. Күшті ғой. 
Қыста да осындай болады екен, ә?

Менің осынша таңғалып, осынша 
қуанғаныма директор мен агроном мәз 
болып:

– Келіп тұрыңыз бізге, тағы да келіңіз, 
келер жылы қыста помидор өсіреміз, – 
деді. Сөйтті де екеуі шеткерірек шығып 
бірнәрселерді ақылдасты.

Сәлден кейін жылыжай қызметкер
лерімен қоштасып, сол жердің шаруа
шылыққа арналған мәшинесіне міндім. 
Жолай шофермен онымұны  айтып, 
әңгімелесіп отырып қалаға қалай жет
кенімді де байқамай қалдым. Ескі базар 
маңындағы көпқабатты үйдің алдына 
келіп тоқтадық. Жүргізушіге алғысымды 
айтып көліктен түстім. Алға қарай жүре 
бергенім сол еді:

– Ау, қарындас мына затыңызды ал
майсыз ба? – деп дауыстады соңымнан. 
Жалт қарасам шофер мәшинесінің 
қорабынан бір қап бірдеңені түсіріп жа
тыр.

– Бұл не? – дедім жақын келіп.
– Қияр. Жаңағы кісілер сізге беріп 

жіберді.
– Ойбай, оны неге алдыңыз? Керегі 

жоқ. Алып кетіңіз. Апарып беріңіз 
өздеріне. Түсірмеңіз, – дедім мен шыж
быж болып.

– Жожоқ, қарындас. Директор үйіне 
кіргізіп бер деген. Алып кете алмаймын, 
– деді ол.

– Алып кетіңіз, алып кетіңіз, ағай, 
сау болыңыз!

Мен ашуланып осылай дедім де, 
тезтез басып жоғарғы қабатқа көтеріліп 
кеттім.

Үйге кіріп сырт киімдерімді шештім. 
Ойымда ештеңе жоқ. Енді қолбасымды 
жуайын деп жатқам. Бір кезде көршінің 
кішкене қызы келді аптығып.

– Тетя, ваши огурцы, ваши огурцы, 
дети, дети, – дейді қолын шошайтып.

«Мынау не деп тұр?» – деп түк 
түсінбей дереу балконға шықтым. Сөйт
сем бар қызық далада. Есіктің алдында 
ойнап жүрген балалардың қолдарында 
бірбір қияр. Ортада жаңағы сары қап. 
Бар бала соның айналасында. Тіпті 
кейбіреулері екіекі бәдіреннен ұстап 
жүр. Бәрі көңілді. Мәшине көрінбейді.

Жағдай түсінікті болды. Сонан не 
істейік. «Қой, болмас енді» деп апам 
екеуміз төмен түсіп, қапты үйге алып 
келдік. Апам да, үйдегі жиендерім де 
мәз. Мәз болмай қайтсін, ол кезде қыс 
мезгілінде көкөніс деген атымен бол
майды. Жұрттың аузы көкке шілдеден 
былай зорға тиеді.

Осы оқиғадан соң көрші балалар: 
«Тағы да қияр әкеліңізші» – деп маған 
көпке дейін жалынып жүрді.

БІР ҚАП ҚИЯР

Күн аралатып жарық көретін об
лыстық басылымның қатқабат тірші
лігін тілшілермен тең атқарып жүрген 
қызметкерлерді оқырман қауым тани 
бермейді. Олар – терушілер, коррек
торлар, бет жасаушы дизайнер
лер. Егер жұмыс барысында осы 
қызметкерлердің бірі болмай қалса, 
сол күнгі нөмірді шығаруда әжеп
тәуір қиындықпен бетпебет келіп 
жатамыз.

Басылымда 30 жылдан бері 
еңбек етіп келе жатқан Бисенкүл 
Қарабөпенің редакциядағы жұ
мысы корректорлықтан бас талды. 
Ол уақытта корректорлар баспа
ханадан газет басылып шыққанша 
уақытпен санаспай жұмыс істейтін. 

Бізге, яғни редакцияға 2000 жылдары кел
ген буынға газеттің қорғасын дәуірін көзбен 
көрген, оның барлық бейнетін басынан 
өткергендердің әңгімесі ертегі сияқты. Кей
де қарбалас күннің аяғында  есеп материал
ды өткізіп жатып шаршағанымызды айтсақ, 
үлкендер баспаханаға қона жатып жұмыс 
істеген кездерін еске алады. Газет өндірісінде 
архаизмге айналған клише, шпон, матри

ца, гранка деген терминдерді осы 
кісілерден естиміз. Бисенкүл апа 

табиғатына біткен байсалдылығы мен 
сабырлылығынан аспай, өткеннің 
өнегесін айтып отырады. 

Өткен ғасырдың соңын ала бере 
газет басу ісі компьютерленді. Бұл 
кезде Бисенкүл апа редакцияның 
машинистер бюросында еңбек 

ететін. Машбюроның жұмысы 
үздіксіз астық шайнаған ком
байнды елестетін. Күнде

лікті шығатын газеттің барлық матери
алы қолжазбадан машинкаға басылады. 
Сартсұрт, тарстұрс тірлік бір тоқтамайды. 
Журналистердің бірі іссапардан келіп, 
екіншісі кетіп жатады. Диктовкамен мақала 
жазуға әдеттенген кәнігі журналистер тез әрі 
сауатты теретін терушілерді таңдайды. 

– Кейде бір мезетте екі журналист екі 
терушіге диктовка жасайды. Өйткені, уақыт 

тығыз. Нөмір күтіп тұрады. Екі жақтан 
үздіксіз төгіліп жататын тіркестерді шатаспай 
теруге дағдылану оңай болған жоқ, – дейді ол. 

Компьютер газет жұмысын бұрынғыдан 
бірнеше есеге жеңілдетті. Бірақ жаңа үрдісті 
жатырқамай, жұмыс барысына енгізу үшін 
көп қажырқайрат жұмсалды. Бұрынғы ма
шинисткалар енді компьютерге теруге үйрену 
керек болды. Мұндайда жаңалыққа жақын 
жүретіндердің жолы болатыны белгілі. 
Қазір ғой, бес жасар баламызға дейін ұялы 
телефондағы клавиатураны зуылдатады. 
Ал компьютер алғаш келгенде түсініксіз 
құрылғыға жұғысуға екінің бірінің тәуекелі 
жеткен жоқ. Ал, Бисенкүл апа да жаңа 
машинаның тілін тез тапты. Мақалаларды 
жылдам, сауатты теруге машинистка кезіндегі 
тәжірибесі көмектесті.  

Адам мінезінің ұңғылшұңғылын зертте
ген мамандар өздерінің томтом еңбектерінде 
қазақтың Бипатыма сипатты әйелдерін атап 

өтті ме екен? Бисен апамызды таныған 
20 шақты жылда ол кісінің біреуге дау
ыс көтергенін, асыптасқанын, қамығып 
түңілгенін көрмедім. Бізге дейінгі аға буын 
да дәл осылай дейді. Қандай жағдайда да са
бырынан жаңылмайды.  Редакцияның үлкені 
ретінде  бізді де тәрбиелеп келеді. Қандай 
жағдайда болсын, істің ақырын күтуді, ашу
ды тізгіндеп ұстауды, ақылға жеңдіруді айтып 
отырады. 

Қазір кейінгі толқын – жастар Бисенкүл 
апаны Би апа деп атап жүр.  Кішінің үлкенге 
құрметін білдіретін жарасымды дәстүрге 
бәріміз сүйсінеміз.  Бисенкүл апа да жақсыны 
жатырқамайтын мінезімен жанжағына 
мейірімшуағын төгіп отырады.  

Бүгін де Бисенкүл апа желілік ком
пьютерін қосып, газет материалдарын жи
нақтап, қателерін жөндеп беруге кірісті. Ре
дакция поштасына келген хаттар да жина
лып қалыпты. Газеттің көнекөз оқырмандары 
бұрынғы поштамен хат жолдау үрдісінен 
жаңылмаған. Ескі мен жаңаның алтын тінін 
жалғаған осындай адамдар жанымызда жүрсе 
екен. 

М.МЕРЕЙ.

Біздің Би апа

«Хабар» телеарнасының облыстағы меншікті 
тілшісі Нұрлан Жақыпбековпен төл мереке қар-
саңында ортақ іс пен жауапкершілік жөнінде аз-кем 
әңгімелестік. 

– Нұрлан, сенің ұғымыңда журналистика деген не?
– Журналистика дегеннің бірнеше анықтамасы бар. 

Бірақ Ахмет Байтұрсыновтан артық кім айтқан?!  «Газет – 
халықтың көзі, құлағы һәм тілі» дейді ол. Елімізде ақпарат 
құралдары мыңдап саналғанмен бәрі бірдей атамыз айтқан 
үдеден шығып жүр дей алмаймын. Журналистің де 
журналисті болады. Кейінгі уақытта «поп журна
листика» деген шықты. Мәдениеттің ең төменгі саты
сы – «поп мәдениет» ұғымына ұқсатқаны ғой. Көбі, 
әсіресе, жастар эфирге шығып, бірден танылғысы 
келеді. Бірақ телевидение сан салалы. Оған жай ғана 
бетіңнің жылтырағаны жеткіліксіз. Журналист ішкі 
түйсігі мықты, рухани бай, сауатты әрі ізденімпаз 
болуы тиіс. Сол кезде ақпаратты талдап, сарап
тап, оқырманға шынайы дүние ұсына алады. 
Қоғамның тамыр бүлкілін тамшыдай дөп баса
тын майталман маманға айналады. 

– Кезінде өзің жүргізген ақпараттық-
сараптамалық «Үштаған» (облыстық арна), 
«Аптаның алты ауызы» («Қоғам ТВ») бағдар-
ламаларын көріп тұрасың ба, қалай болып жүр?

– Студент кезімізде, әлі көп нәрсені білмейтін 
уақытта осы жергілікті арналарда жұмыс істеп бас
тап, тәжірибе жинақтадық. Аға буын өкілдерін 
оқып, көріп, ізімен жүруге талпындық. Қоғамдық 
телеарнадағы «Аптаның алты ауызын» азулы, талантты бауы
рымыз, марқұм Сахитжан Бермағанбетов жүргізеді. Көріп оты
рып, мен қызығам. Шындықты айтудан тайсалмайды. Көтерген 
мәселесі қоғамдық пікірге түрткі болады. Көбі шешімін тауып та 
жатады. Кейін бұл бағдарламаның тізгіні маған бұйырды. Шама
шарқымша Сахитжан ағамның кезіндегі деңгейден түсірмеуге, ау
диторияны жоғалтып алмауға тырыстым. Осы күні үзбей көруге, 
шыны керек, уақыт жоқ. Сирек те болса, теледидарды қосқанда 
қараймын. Кейде әлеуметтік желілерге жариялайды, сол жер
ден көрем. «Аптаның алты ауызында» қазір Дәулет Қырдан жүр. 
Ізденіс байқалады. Аратұра «Нұреке, мына тақырыпты қозғасам 
қалай?» деп хабарласып тұрады. Білгенімше ой қосам. «Қазақстан
Қызылорда» арнасындағы «Үштаған» апталық бағдарламасы да 
көңілден шығады. Кеше ғана өте өзекті маршрут мәселесін көтерді. 
Түйінінде журналист «тиынға тиын қосып, жолпұлды көтергеннен 
сапа жақсармайды» деген ой айтты. «Үштағандағы» әріптестер де 
қоғамдағы осындай түйткілді жайттарды түйреп айтатын жолынан 
жаңылысқан емес. 

– Бізде әмбебап журналист көп, ана тақырыпқа да, мына 
тақырыпқа да жазады. Бұл қажеттіліктен бе, қалай ойлайсың?

– Журналистиканы бітіріп, бұл салаға келу аздық етеді. 
Мамандыққа құштарлық, сүйіспеншілік керек. Бізде әріптестеріміз 
медицина я спорт деп қатып қалмайды, жанжақты жазады. Бұл 
өзің үшін жақсы, әр нәрседен хабарың болады. Дамыған шет мем
лекеттерде журналистер экономикаға бөлек, мәдениетке бөлек 
машықтанады. Қазақстанда спорт комментаторларын ғана айтуға 
болады. Шетелдік тәжірибеге сүйенгеннің де айыбы жоқ. Мыса
лы, сен экономиканы шемішкеше шағатын болсаң, тақырыпты 
аудиторияға тартымды әрі түсінікті етіп ұсына аласың. Екіншіден, 
экономистер мен сарапшылардың өзі сенімен санаса бастайды. 
Ал бір жиналыстан екінші жиналысқа барып жазатын әріптестер 
прессрелиз деңгейінен әрі аса алмауы мүмкін. 

– Есте қалған ең қызық бір-екі тапсырма қандай болды?
– Қайтадан «Қоғам ТВ»ға айналып келеміз ғой. Жастық 

шағымыз өтті дегендей. Өзің білесің, журналисті екі аяғы асырай
ды. Осы кәсіптің арқасында талай жерге барыппыз. Жердің асты
на да түстік, теңіздің үстін де шарладық. Жыңғылдың арасында 
адасып, шөл далада қалғанымыз да бар. 2008 жылдың жазы ғой 
деймін, қоғамдық арнада жұмыс істеймін. Экологжазушы Сайлау
бай Жұбатырұлы ағамызбен бірге Арал теңізіндегі сазды аймаққа 
барып қайтуға тура келді. Сол жер туралы өзі зерттеп жүр екен. 
Теңіздің бұрынғы деңгейі қандай болғаны туралы сюжет түсіруіміз 
керек. Қырсық шалғанда бірдебір оператор бос емес. Қолыма ка
мераны беріп, «арасында түсіретінің бар еді ғой» деп, ағаға өзімді 
ертіп жіберді. Бара жатқанда ол кісі аудан әкімінің тәуір бір мотор
лы қайықпен күтіп алатынын айтты. Ананы естіген мен жеткенше 
асықтым. Маған қызық енді. Жетуін жеттікау. Сөйтсем, ағамның 
айтқаны салдырлаған шағын ғана балықшылар қайығы болып 

шықты. Барған төртбес адамға Аралдан жолбастар кісілер 
қосылып, жетісегіз боп соған мініп алдық. Әлгі қайыққа 
жеңіл ұшақтың моторын орнатқан екен, жылдамдығы жи
ырмадан әрі аспады. Діттеген жерімізге бес сағат дегенде 
зорға жеттік. Картадан қарағанда теңіз шағын боп көрінеді 
ғой, бірақ ортасына барсаң, жағалауына көз жетпейді. 
Камераға түсіріп, сұхбат алып жүргенде біраз уақыт өтті. 
Қою қараңғылық түскен. Жол біледі деп ерте шыққан 

кісілердің өзі адасты. Бензин тауысылып бара  жатыр. Мотор
ды өшіріп қойып, ескек есеміз. Ауылға өйтіпбүйтіп жеттік. 

Сөйтсек, ондағы жұрт бізді жоғалып кеттіге санап, 
жабылып іздемек екен. «Протон» құлаған жылы 

Қазалыдағы ауылдардың бірінен қойшылар 
хабарласып, археологиялық жәдігерлердің 
құмның бетіне шығып қалып жатқанын айт
ты. Бардық. Құмның арасы. Айдала. Сол жа
пан түзде қарсы беттен бір көлік шыға келіп, 
біздің мінгенімізбен соқтығысып қалды. Ау
дарылып түстік. Құдай оңдап, аман қалдық. 
Көмекке шақырайын десек, байланыс ұста
майды. Төбеден төбеге шығып жүріп, 
әйтеуір, таптықау. Қызығы, айдалада жүрген 
екіақ көлік. Жер жетпегендей. Жерден жүз 
елу метрлік тереңдіктегі «Шалқияның» шах
тасына түскенде келгенше сайрап келген 

қасымдағы оператор қатты қорыққаннан үнсіз 
қалғаны бар. 
– «Газет пен ТВ-ның орнын интернет баса-

ды» делініп жүр. Нанымнан айырылып қалам деп 
қорықпайсың ба?

– Дәл қазір мен оған сене алмаймын. Газет пен телевидениенің 
ғұмыры әлі ұзақ. Әлеуметтік желінің мүмкіншілігін жоққа 
шығармаймын. Қазір кез келген адам сол арқылы кез келген жер
ден тікелей эфирге шыға алады. Бірақ аудиториясы азғантай 
ғана. Қалай бар, солай береді. Зерттепзерделеп жатпайды. 
Журналистер сияқты түптұқиянын қазбалау жоқ. Әлеуметтік 
желі қолданушылары біз сияқты ақпараттың аныққанығын 
тексермегені үшін жауапкершілікті сезіне қоймайды. Болмашы 
нәрседе тырнақ астынан кір іздейтіндер де кездеседі. Бұл жерде де 
солай. Сондықтан интернет деген шексіздік әлемінде бәрібір шек
теу болуға тиіс. Ең болмағанда жауапкершілік жүктелу керек. 

– Азаматтық журналистер мен блогерлер журналистерді 
алмастыра алмайды дейсің ғой?

– Журналистер қадым заманнан келе жатқан кәсіп иелері 
ғой. Бұл мамандық жойылмайды, қайта алға жылжи түседі. 
Шетелдік тәжірибеде тікелей эфирден хабар тарату кеңінен 
дамыған. Қандай да бір қылмыс, оқыс оқиға болған жерден де
реу ақпарат таратады. Одан кейін қылмыскердің қолын қайырып, 
істемегенін істеді деп, мойнына арта салатын заңсыздықтар бол
майды. Өйткені бәрі жұрттың көз алдында. Қазақстанда да тікелей 
эфирдің маңызы жоғарылайды деп ойлаймын. Бізге қазірдің 
өзінде арнайы жабдықталған жылжымалы телестанция берілді. 
Оқиға орнынан дер уақытында ақпарат берудің жауапкершілігін 
сезінеміз. Көрерменнің көңілінен шығу үшін барымызды саламыз. 
Телевидениенің осындай мүмкіншілігі болатынына бұрын көбі сен
ген жоқ. Бірақ, көріп жүргеніңдей, мүмкін емес нәрсе жоқ екен. Га
зеттер де жеделділікке бейімделеді. Блогер журналисті алмастыра 
алмайды. Тек бірінбірі толықтыруы мүмкін. 

– Журналистикадан бизнес жасап жүрген жағдайлар тура-
лы ара-тұра естиміз. Бұған не айтасың?

– Бизнеске айналдырудың әртүрлі жолы бар. Егер студия не
месе сайт ашып, мемлекеттік тапсырысты орындап, жарнама беріп 
пайда тапсаң, онда заңға томпақ келмес еді. Ол – сенің еңбегің. 
Ал егер қитұрқы саясатқа құрылып, астыртын жұмыс істесе, бұл 
енді журналистикаға сын. Кейбір ақпарат құралдарындағы, әсіресе, 
телерарналардағы әріптестердің ыңғайсыз әрекеттері туралы ара
тұра естіп қаламыз. Олар халыққа жақын болғансып түйткілді 
тақырыпты көтеріп, екінші жағынан, сынға іліккен тараптан 
ақша талап ететін көрінеді. Мұндай жағдай құлағына тиген жұрт 
 байыбына бармай, журналистердің бәрі бірдей деген ойға тоқтайды. 
Мысалы дейін, тілші суға зәру боп отырған бүтін бір ауылдың про
блемасын зерттеді ме, соны көрсетуі тиіс. Қаншама адамның үмітін 
қалай аяқасты ете алады?! Бұл – нағыз алаяқтық және сатқындық. 

– Рахмет, Нұрлан! Көксегеніміз бір нәрсе ғой, абыройымыз 
төмендемесе екен деймін. 

Сұхбаттасқан 
Назерке САНИЯЗОВА.

Заман айнасы – замандас ғой, 
дүниеде дидар ғайыпқа не жетсін! 
Қасымызда қаншама қағылез жан 
жүр, оларды барында бағаламаған 
соң бәрі бекер ғой, жақсының қаді-
ріне үнемі жетпей тұрамыз. Кеш 
түсіну, ерді елеуден енжар қалу әсілі, 
үйреншікті әдет секілді.  

Былайғы қауымға жас көрін-
ген мен, ел дегенде езіліп, жұрт де-
генде жұмылып тұратын жайсаң 
жігіттерді назардан тыс қалдырмау 
керек. Парыз бен қарыздың өтеуі  
өмірлік ұстанымына айналған абы-
ройлы азамат Нұрлыбек Шахметов-
пен болған әңгіме де «ер жігіт – елінің 
ұлы, намыстың құлы» деген ойдың оя-
бында жүрді. 
– Нұреке,  сауалды әріден бастасақ, 

үлкен отбасыдан шыққаныңызды аңға-
ра мын. Өйткені, көпшіл мінезіңіз соны 
дәріптейді...

– Дәл таптыңыз. Алты қыз, үш ұлдың 
сегізін шісімін. Әкем Мұзарапша  білікті 
экономика маманы және қаржыгер бо
латын. 1996 жылы өмірден өтті. Ер 
мінезділікке, отбасын аялауға тәрбиелеген 
ұлы ұстазымыз. Ал, анамыз Күлән қазір 
85 жаста. Тоғыз перзенттің тік тұрып, елге 
қызмет жасауға дейінгі өнегені аяған емес. 
Соның жемісі болар, бүгінде «ұрпағымен 
мың жасаған», немере, шөбере сүйген әзиз 
әже атанды.

– Телевизия саласына келудің сыры 
неде?

– Жалпы, есіктен кіріп, төр менікі деген 
ұғымға қарсымын. Тер төкпей, табыс бол
майтынын жастайымыздан сезініп өстік. 
Ал, енді телевизия деген облыс үшін үлкен 
жаңалық еді. Жас болғасын соны меңгеруге 
ықыласым ауды. Ол кезде облыстық теле
арна басшысы Әбдіжәлел Бәкіров болатын. 
Жарық беруші етіп жұмысқа қабылдады. 
Содан бел шешіп, кірісіп кеттік.

– Сіз төменгі сатыдан жоғарылаған 
бірден-бір маман екенсіз.

– Өмірдің өзі баспалдақ ғой, төменнен 
бастап, жоғарыға жылжи түсесің. Мен ре
жиссер ассистенті, студия операторы, же
дел жылжымалы оператор секілді сатылы 
өткелден өттім. 2000 жылы аға оператор 
 лауазымына көтерілдім.

– Нұрлыбек, әріптестер арасында 
сізді «операторлардың әкесі» деп атайды 
екен. Оны қалай түсіндіресіз?

Оператор камераның иесі ғана емес, ол 
бейнесюжеттің маңыздылығына жауапты 
тұлға. Ол тапқыр, не  шебер болмаса істің бәрі 
бекер. Сондықтан жаңадан жұмысқа келген 
маманды тәжірибелік сынақтан өткіземіз. 
Бұл мәселеде «ҚазақстанҚызылорда» ар
на сында жақсы мектеп қалыптасқан. Қазір 
біздің шәкірттеріміз республикалық теле
арналардың мақтаныштарына айналды. 

– «Өнерліден өнеге ал, талантты-
дан тәлім ал» деп жатады. Осыған қалай 
қарайсыз?

– Дұрыс ой. Жақсыны үйренбесе, жылт 
еткен жаңалықты меңгеруге талпынбаса, 
ондай кісінің кәсіби деңгейі өспейді. Сол 
себепті білмегенін үйретіп, жаңа техноло
гияны игеру мақсаттарын жүктеп отыра
мыз.

– Бақсам, жас жер ортасына жетіп 
қалыпты. Есею жылдарында ой көп, 
өткенді ойлайсыз, келешекті ойлайсыз, 
тағдырды таразыға саласыз...

– Өзіңіз білесіз, бірнеше басшымен 
қыз меттес болдым. Телеарнаны құрған 
Жақсылық Бекқожаевпен түрлі тақырыпта 
хабарлар жасадық. Өте кең адам еді. Одан 
кейінгі Ә.Бәкіров, С.Пірназаров, О.Әлжік, 
А.Шәріп, Ж.Қарабалаевтың өз басқару 
үлгісі бар, олардың жол көрсеткен үлкендік 
мектебі бізге тәрбие ошағы.

– Ал, Нұрлыбек Мұзарапшаұлы, 
қазір аға режиссер екенсіз. Бұл өсудің 
бел гісі болар...

– Бұл сенім. Режиссердің міндеті өте 
маңызды. Бізде апамыз Несібелі Рахмет 
«телевизия – синтездік өнер» дейтін. Шы
нында журналист хабарына қаншама өнерді 
қолдауы қосылады. Оператордың тартым
ды сюжеті, оның тақадай монтажы, дыбыс 
режиссерінің әнмен әрлеуі секілді бірнеше 
өнер бір қазанда қайнап, өнімі жинақталады. 
Қазір Гүлсара, Жеңіс, Жансая, Мұрат, 
 Самат, Гүлназ сынды әріптестерім бар.

– Соңғы кезде түрлі тележоба жүзеге 
асып жатыр...

– Ия сөзіңіздің жаны бар.  Тәулігіне 14 
сағат хабар таратуда көрермен үшін көңілге 
қонымды хабар ұсыну – біздің борыш. Мы
салы, «Жыр керуен», «Сыр жұлдыздары», 
«Ботақан» жобалары көптің көңілінен 
шыққаны үшін марқаямыз.

– «Ақыл – ауыздан, мейір – көзден» 
дейді, ізгілікті із өшпейді, іс өрістейді...

– Енді қызметте маманбыз, үйде әкеміз. 
Балалардың алды Нұрсұлтан төтенше жағ
дайлар саласында қызмет істейді. Екінші 
ұл Дәулет оныншы сыныпты тауысты. Ал, 
сүт кенжеміз Айнара болса, бір жастағы 
қылықты, сүйкімді қызымыз.

– Ерді «пірім» деп сыйлап, отбасының 
болаттай берік болуына әйелдің әсері көп 
деп ойлаймын...

– Әрине, түздің адамы екеніміз рас. 
Жұбайым Ақгүлге сеніп кеткенбіз. Ол кісі 
мектеп директоры бола тұрып, қарапайым 
ана екенін ұмытқан емес. Отбасылық 
сыйластық, түсінік деген осы шығар.

– Мерекелік лебізіңіз...
– Мұхаммед пайғамбар «адамның ең 

жақсысы көпке пайда тигізген кісі» деген 
екен. Адам руханияттан жұтамау керек. 
Біздің елге тигізген пайдамыз – тағылымды 
ой айтып, рухани дем беруге тырысамыз. 
Жалпы, шығармашылық шыңы шеберлік 
ғой, осы бағытта елге қызмет ете береміз.

Қ.ҚҰРБАН.

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ 
ШЫҢЫ – ШЕБЕРЛІК

АЙДАЛАДА АДАСЫП, 
әзЕР ЖОЛ ТАПҚАНЫМЫз БАР

Қалам ұстаған әрбір жұмырбасты пенде 
үшін ең үлкен бақыт – өз оқырманының болуы. 
Оқырман жүрегіне жылт еткен сәуле ұялатып, 
ұмытылмастай әсер қалдыру үшін қаламыңның 
желімен қоса айтар ойыңның қорғасындай 
салмағы болуы керек. Салмақты сөздің өрнегін 
сарабдал мінез, салиқалы ой-пікірдің иесі ғана 
тоқып шығарары тағы кәміл. Осы тұрғыдан 
келгенде біздің Баян апайымыз өз оқырманын 
тапқан жан. 

Бірде магистрлік еңбегіме  материал жинақ
тап, Алматыдағы Абай атындағы ұлттық 
кітапханада «Қазақ әдебиеті» газетінің тігінді
лерін ақтарып отырғанымда «Сәт сапар!» айдары
мен берілген Баян Үсейінованың «Үзілмеген үміт» 
деген әңгімесін көзім шалды. Ол кезде тек мықты 
жазушылардың шығармалары жарияланатын басылым
да 9сынып оқушысының әңгімесі жариялануы, редакция 
алқасының алғы сөзіндегі: «Баянның тырнақалды туындысын 
оқи отырып, үкілі үміттің жалынан сипағандай болдық» деген 
жолдар менің де назарымды аударды. Бір кездері апай екеуміз 
қызметтес боламыз деп кім ойлаған. 2014 жылы жаз айынан 
бері аудандық «Жаңақорған тынысы» газетінде осы кісілермен 
қоянқолтық жұмыс жасап келемін. 

Уақыт күн сайын жаңаруда. Жаһанданудың ашқарақ апа
ны адамзаттың ақылойынан жаратылған небір жаңалықтарды 
құрдымға жіберіп, адамның тән қалауы қарқындап өсіп бара 
жатқан алмағайып аласапыранда адаспай жол тауып, рухани 
құндылықтарымызды сақтап қалу жолында кәсіби міндеттерін 
адалдықпен атқарып келе жатқан қалам иелеріне артылар жүк 
ауыр. Желдің өтінде, селдің бетінде бағытынан таймай, үмітін 
үмітке жалғай, «жегені – жантақ, іздегені – алтын» атан түйе 
нардай алдыға тарта берер журналистер қауымына тән өлермен 
бейнеткештікке төзе білген жан ғана ел көңілінің төрінен орын 
алып, құрметке бөленері хақ. Біздің Баян апай бүгінде осындай 

өз биігін тапқан, есімі көпке танылып үлгерген қарымды 
қаламгерлер қатарында.

Б.Үсейінованың шығармаларының дені – жан 
тазалығына құрылған. Қоғамда орын алып жатқан 
кемшіліктерге жаны төзбей, ашығын айтып, ақиқатын 
жазуда ар таразысынан аттаған кезі болған емес. 
Кезінде оның балабақшадағы былықтарды әшкерелеген 

«Бөпем, бөпем, бөпемай», базардағы берекесіздіктерді 
сынға алған «Сен салар да, мен салар, атқа жемді кім са

лар?», денсаулық саласындағы кемшіліктерді сын 
тезіне алған «Сырқаттың табар емін – дәрігерге 
деген сенім» деген мақалалары қоғамда үлкен ре
зонанс тудырып, мекемелер басшыларына тиісті 
шара көрілген болатын. Бұл да «төртінші билік» 

атанған баспасөздің ықпалдылығын танытумен 
қатар, осы жолдағы қалам иелерінің ауыр еңбек, ащы 

терінің өтеуі деуге саяды. 
Ширек ғасырдан астам уақыт журналистика саласын

да тер төгіп келе жатқан Баян Алаудинқызының қаламына 
қуат, шығармаларына шуақ сыйлап келе жатқан бір қыры 
– жазушылығы. Өзі зерттеп отырған объектісін жанжақты 
аша білумен қатар кейіпкерлерінің жан дүниесін жарқырата 
көрсетуде адамтану ғылымының сайыпқыраны саналатын – 
жазушылық қабілет қалам ұстағанның бәріне бірдей бұйыра 
бермесі анық. Осы орайда оның қайбір туындысында болсын 
оқырманын әлдебір сиқырлы әлемге тартып тұратын тылсым 
сырдың бір ұшы осында жатыр. 

Баян апайдың имандылық тақырыбында жазған ту
ындылары ел жүрегінің тереңінен орын алып келеді де
сек, қателеспейміз. Жаңақорғанға Түркиядан келген орал
ман бауырымыз Абдулла Ишан екеуі парсы тілінен 
аударған «Уағызшылардың інжумаржаны» деп аталатын 
үш томдық кітабы бүгінде оқырмандар қолына тиді. Оның 
әдеп, иман, арұят жайлы шариғат талаптарынан туындай
тын тұшымды дүниелері қатарында «Бес сауал, бес жауап», 
«Жылай алмайтының үшін жыла», «Ниеттің сыйлығы» де

ген мақалаларына байланысты редакциямызға келіп түскен 
оқырман хаттарының көптігі осының дәлелі. Ал «Ұлыма хат» 
деген шығармасы өз ұлына ғана емес, қазақтың барша азамат
тарына айтылған бауырлық  базына, үлкендік ғибрат, аналық 
өсиеті деуге болады. 

Көпбалалы отбасында тәрбиеленген инабатты қыздың жа
ратылысынан жазусызуға құмар болуының тағы бір себебі, 
оның анасы «Қазақ ССРнің оқу үздігі» Хадиша Баязитованың 
да поэзия әлеміне жақындығы. Қазіргі таңда Хадиша мен қызы 
Баянның «Бақытымды босағамнан күтемін» атты жинағы 
жарық көрсе, «Айнымас асыл» кітабы баспаханада.

Баян апайымыз бүкіл ғұмырын шығармашылыққа арнап, 
ана аманатын қастерлеген жан. Қарымды қаламгер сіңірген 
еңбегіне қарай саланың түрлі мақтаумарапаттауларын алды. 
Ақпарат министрлігінің дипломымен, «Ел Конституциясының 
20 жылдық» мерекелік медалімен марапатталған. Өмірлік 
жары Дилауар Шайынұлы ішкі істер саласында абырой
мен жұмыс жасап, зейнетке шыққан. Үлкен ұлы Шәкәрім 
Теміржол академиясын бітірген, бүгінде Шымкент локомотив 
депосында еңбек етеді. Қыздары Айғаным жоғары білімді ма
ман, Қазақ спорт және туризм академиясында қызметкер. Кам
шаты – Қорқыт ата атындағы университетін үздік диплом
мен тәмамдаған. Шайыхмұрат биыл мектеп бітірсе, Алтынбегі          
6сыныпта оқиды. 

Иә, өз тақырыбын тапқан қаламгер көптің де құрметіне 
бөленеді. Тағдыр бұл кісіге осы нығметті тарту еткен сыңайлы. 
Ал шығармаларында өз тақырыбын тапқан жан өмірде де өз 
жолын табады екен. Саусағы сүйел болғанша жазу жазып, тек 
қана қаламының қуатына сүйеніп, көптің құрметіне бөленсе 
де қарапайым дағдысынан жазбаған, ешкімге жағынуды, 
жалпақтауды білмейтін, ақ жүріп әділ сөзін айтудан танбаған 
Баян апайымыз туралы бір үзік сыр осы.

      
 

Нұрлат БАЙГЕНЖЕ.
Жаңақорған ауданы.

Өз ТАҚЫРЫБЫМ БОЛСЫН ДЕҢІз



Өліге қоныс, тіріге өріс атамекеннің киелі топырағы – 
тұнған шежіре. Ғұннан бергі ғұмыр, сақтан, оғыз-қыпшақтан 
бергі саналуан тағдыр – ғасырлар бойғы тұрмыс тіршілігіміздің 
тіні. Соқпақты замандардың сақтиян сырларын сақтаған 
Сырдың бойында қалың жұртына шапағатшы болған, көкірек 
шырағымен өмір келбетіне шырақ жаққан Қожа Ахмет Яса-
уи, Әбдіжәлил баб, Түмен баб, Арыстан баб, Қорқыт баба, 
Қарабура секілді әулиелер өткен. 

Шиелі өңіріндегі көне дәуірлердің алтын қазығындай 
болған Оқшы ата әулиелер кешені де кеше мен бүгіннің ара-
сында асқақ тұлғасын аласартпай тұр.

«Оқшы ата» кесенесі оғыз заманының ескерткіші болып 
табылады. Ол кісінің азан шақырып қойған есімін аңыз бен 
шежіренің бір саласы Көгентүп еді  десе, екінші бірі Ибраһим 
екен дейді. Оқшы ата оған халық-анасының қойған аты.

Ол жас кезінде жетім қалып, бір қайырымды шал мен 
кемпірге өкіл бала болады. Пендешілікке бой ұрмай, пәни 
дүниеде тура жолмен жүріп, тұрған жерінде имандылық  үйін 
салдырып, айналасындағы жұртты  ислам дініне шақырған. 
Сол заманда  қалмақ  ханы Сырдың бойындағы ел арасынан 
салық жинаумен қатар, әр ауылдың бір қызын зорлықпен алып 
кетіп отырған. Күндердің бір күнінде кемпір-шал ылғи түзде 
жүретін баласына: 

– Сен жоқта қарындасыңды хан алып кетсе, біздің күніміз 
не  болады? – дейді.

– Егер бір жаманшылық төнсе, менің атымды үш мәрте 
айқайлап айтыңдар, – дейді баласы.

Айтқандай алым-салық жинап беретін межелі күні хан 
нөкерлері Көгентүп тұратын қонысқа келеді. Кемпір-шалдың 
қызын әкетпек болып күш қолданады. Әкесі Оқшының атын 
үш мәрте айқайлап айтады. Осы кезде егіс басында жүрген 
Көгентүп дұғасын оқып,  Алладан медет сұрап, арпаның бір 
тал қылтығын хан ордасына қарай  атады. Елдің үрейін алған 
нөкерлер аттың үстінен ауып құлап, әбігерге түседі. Артынша 
хан қайтыс болыпты деген хабар келіп жетеді. Осы оқиғадан 
соң әркім «ханның көзін мен құрттым» деп даурығып жатады.

– Халайық, егер ханның жүрегіне арпаның қылтығы 
қадалған болса, онда оны мен өлтірдім, – дейді Көгентүп ба-
тыр. Расында да, ханның кеуде тұсында жебеше қадалған 
арпаның қылшығы тұр екен. Жергілікті жұрт Көгентүптің 
тегін адам емес екенін ұғынып, оған құрмет көрсетіп, «Оқшы» 
атап кетіпті.

 Фольклортанушы ғалым Әуелбек Қоңыратбаев  Оқшының 
«Қорқыт ата» кітабының басты кейіпкері болуы оның тари-
хи тұлға екеніне дәлел болады деп атап көрсетеді. Сондай-
ақ оны оғыз-қыпшақтың ханы Қазан Салордың батыры әрі 
қару-жарақ соғатын шебері еді дейді. Қай деректі құптасақ та, 
Оқшының өз дәуірінде беделді де, діни сауаты мол, керемет-
тер жасай алатын қасиет иеленген ғажап тұлға екенін пайым-
даймыз. 

«Оқшы ата» қорымы сырт қарағанда шағын аумақты 
алып жатқанымен, Орта Азиядағы аса қасиетті орындардың 
бірі. Мұнымен бірге кезінде қорымның айналасындағы 
құрылыстардың ізі мен күйдірілген кірпіштердің қалдықтарына 
назар аударған шығыстанушы археолог В.А.Каллаур бұл 
жерді үлкен қаланың орны деп болжам жасаған. Жердің 
қыртысымен сөйлесетін ғалым болжамы зерттеушілерді он 
ғасыр кейін шегінуге шақырады. Шынында да, бұл жер өткен 
өркениеттен сыр шертетін қазынаны кеудесіне көміп жатқан 
шығар, оны рухани жаңғыру жолына түскен білімді ұрпақ 
дәлелдейтініне сенім мол. 

«Оқшы ата» қорымында халқымыздың жүрегінен орын 
алған талай әулие кісілердің зираты жатыр. Есабыз әулие, 
Асан ата, Ғайып ата, Қыш ата, Бала би, Досбол би – есімдері 
әрқайсысы ел жадына өшпестей болып жазылған бір-бір тұлға. 

Ен даланы емін-еркін жайлаған қазақтың басына талай 
зұлматты төндіріп, ұлт тамырын біржола қиып тастағысы 
келген үстем саясат  ата-баба аманатын көз қарашығындай 
сақтаған Алаш жұртының асқақ рухын төмендете алма-
ды. Коммунистік, атеистік өктемдікке қарамастан, өткен 

ғасырдың 60-жылдарында діні мен ділін мансұқ етпеген зия-
лы азаматтар әулиелерге кірпіштен кесене орнатты. Қам кесегі 
мүжілген кейбірін қайта жаңалады. Ата-баба аруағына де-
ген халық құрметі еліміздің тәуелсіздік алуымен бірге қайта 
өрледі. 1997 жылы «Оқшы ата» қорымында әулиелер рухына 
арналып 20 мың адам қатысқан ас берілді, содан бері игілікті 
іс жалғасын тауып келеді.

Бұл жәдігерлердің ең әсем әрі көрнектісі – Асан ата мазары. 
Асан ата деп отырғанымыз – ұлттық әдебиетіміздегі халықтың 
данышпан батагөйі, күллі түркі қастерлеген Асанқайғы,  мұны 
ғалымдар дәлелдеген. Кейбір зерттеулерде Асанқайғының 
жамбасы тиген жер туралы түрлі пікірлер бар. Бірақ, оның 
қазір мемлекет қорғауына алынған мазары Сыр бойында, 
дәлірек айтқанда, осы «Оқшы ата» қорымында орныққан.

«Дала данышпаны» ретінде танылған Асанқайғының ру-
хани мұралары халық санасында сақталған. Оның саяси іс-
әрекеттері төңірегінде қалам тартқан академик Ә.Марғұлан 
болды. Оның айтуынша, Асанқайғы халықтың қамын ойлап, 
қайғырған  әулие есебінде қадірлі. Әулиенің «Ей, Ақмешіт, 
жерің тар екен, суың жар екен, әр бұтаңның түбінде бір асым ет 
бар екен» деген сөзі сақталған. Қазақстан тарихына арналған 
кейбір еңбектерде Асанқайғы XV-XVI ғасырларда өмір сүрген 
делінеді. Ендеше ол 1817 жылы іргесі қаланған Ақмешіттің 
атын қалай атай алады. Тарихшылар бұған назар аударуы тиіс. 
Біз қазіргі Қызылорданың орнын қоқандықтар қала салмастан 
бұрын, ежелден-ақ Ақмешіт аталған деп ойлаймыз.

 Асан қайғы кесенесі күйдірілген тақта кірпіштен қаланған. 
Шаршы үлгіде іргеліктен 3 метр жоғары кірпіштерді тігінен 
өріп, белдеу жасаған. Асан Қайғының баласы Абатқа арналып 
салынған Ақтөбе облысы Қобда ауданындағы «Абат байтақ» 
пен Сыр бойындағы Алпамыс батырдың жары Гүлбаршынға 
арналған дейтін Көккесене ескерткіші өте ұқсас. Негізі бұлар 
екі түрлі сәулет үлгісімен бір заманда дүниеге келген болуы 
да мүмкін.

«Оқшы ата» мазаратындағы ең көне кесене – Ғайып 
атаныкі. Кейде Қайып ата аталатын бұл кісі ІX ғасырда, оғыз-
қыпшақ заманында өмір сүрген, кесенесі де сол тұста салынған 
деген пікір бар. Кесене кескіні Ғайып атаның көптің бірі емес, 
халық қамын жеген дана, әулие адам болғанын танытады. 
Әттең, кесененің құрылысы түгелге жуық бұзылған, тек батыс 
жақ бетіндегі жартылай кескін қалған. Кесененің құлаған ду-
алдарымен бірге Ғайып ата шежіресі де көмулі жатыр.

1997 жылы мазараттағы әулиелерге арнап ас беруге 
дайындық кезінде ғасырлар бойы үйілген қалың топырақ төбе 
тазартылды. Кесененің ерекшелігі – ол күмбезді мазар емес, 
қызыл кірпіштен соғылған дуал болып шықты. Қабырғалары 
мен қыштарының көлемі, қалануы, өрнектері Жамбыл 
облысын дағы Айша бибі кесенесіне ұқсас. Жорамал бойынша, 
кесе ненің жасы мыңжылдық делінеді. Ғайыптың өзі туралы 
әулие болыпты дегеннен өзге дерек жоқ. Әулиенің Ғайып де-

ген атының өзінде бір жұмбақ жасырулы тұрғандай әсер етеді. 
Халық жадына таңбаланған тағы бір кісі – өмір сүрген 

кезеңі белгісіз болып отырған Қыш ата. 
Ел аузында – Сайрам, Сауран, Иассы, Исфиджаб, Фарап, 

Құмкент, Сүткент, Сығанақ, Өзгент, Жент, Баршыкент, Бестам 
секілді осы атыраптағы шаһарлар Қыш атаның ұстаханасынан 
шыққан күйдірме кірпіштермен қаланған деген әңгімелер ай-
тылады. Соған қарағанда, бұл кісінің ұстаханасы бүгінгі зау-
ыттардан кем емес, жүздеген адам жұмыс істеген орын болуы 
мүмкін. Асқан ұсталығына сай Қыш ата аталған бабамыздың  
бейіті де 1997 жылы тамыз айындағы ас беру қарсаңында 
жөнге келтірілген.

Жалпы, бір еске алатын жайт, Оқшының өзінен бастап 
әулиелердің ешқайсысының да азан шақырып қойған аттары 
сақталмаған. Атақты адамдарға жанама ат беру де – халықтың 
бір құрметі.

Қасиетті қорымда ел қадірлеген тағы екі тұлға  бар, олар – 
Кітап ата мен Қабыл ата, екеуі де ХІ ғасырда өмір сүрген. Кітап 
та, Қабыл да – араб сөзі.  Бұған қарағанда бұл екі әулиенің 
өмірін мұсылман дінінің Сыр бойына келуімен тұспа-тұс 
қарастыруға болады.

Бұл жердегі әулиелердің ірісі және ел аузында дерегі 
көп сақталған кісі – Есабыз әулие. Мазараттағы  Асан ата 
мен Оқшы ата кесенелерінен кейінгі елеулі ескерткіш  осы 
әулиенікі. Әулие туралы әңгімелердің осы күнге егжей-
тегжейлі жетуі және оның түп-тұқиянына дейін белгілі болуы 
бергі уақытта өмір сүргендігі болар деп топшылаушылар бар. 
Бұл дұрыс емес. Ел аузындағы әңгімелер атамыздың қалың 
елдің қамын жеген ықпалды адам екенін, оған қоса көріпкел, 
құдірет иесі болғанын баяндайды. Ол кісінің деректерінің 
бұзылмай сақталуы күшті әулиелігінен әрі елдің жиі еске 
алғандығынан. Оның өмір сүрген уақыты Кітап ата, Қабал 
атамен қатар. Себебі араб халифасының қызын алған әкесі 
Қожамсүгір де дін таратушылардың бірі болған. Бұл бабаның 
да азан шақырып қойған аты ұмыт қалып, Есабыз аталған. Ел 
аузында Есабыздың «Кім менің атымды атап, есіне алса, сол 
менің балам, мен соның жебеушісімін» дейтін дуалы сөзі жиі 
айтылады.

Әулиелер қорымындағылардың жасы Бала би шешен мен 
Досбол датқа, олардың өмір сүрген уақыты белгілі. 

Бала би мен Досбол датқа есімі халық жадында Қоқан 
хандығының және  Ресейдің отаршылдық саясатына қатысты 
орныққан.  

Бұл екі қадірлі адамның аттары қатар шығып, тіршілігінде 
бірге жүрген кісілер. Бала бидің  Досболға «сенің тілің артық, 
менің бағым артық» дейтін сөзінен екеуінің де ел арасындағы 
салмағы сезіледі.

Сондай-ақ, Досболдың «Мен қара ағаштай қатушы едім. 
Қарайғанды ескермей, қақиғанды хан көрмей, елдің шетінде, 
жаудың бетінде жатушы едім», – деген бейнелі сөзі оның шын 
болмысынан хабар береді.

* * *
Қазіргі «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» даңғылы бойымен 

Қызылордадан шығысқа қарай 105 шақырым жол жүрген адам 
«Оқшы ата» әулиелер кешеніне кез келеді. Әрі-бері өткендер 
арнайы тоқтап, әулиелерге зиярат етіп жатады. Қорым 
инфрақұрылымдық жүйеге келтірілген, басына мешіт, асхана, 
қонақ үй салынған.

Бұл әулиелі топырақ – туған жер тарихынан тағылымды 
сыр тарқататын киелі орын. 

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.
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руханият

Киелі мекен, 
көнермес сыр

     қазақстанның киелі жерлері

Италияның сыншы-жазушысы Джермането 1938 жылы Алматыға келіп 
қайтқан екен. Жазушылар одағында өткен жүздесуде жыр дауылпазы Иса 
Байзақов та болған. Арқалы ақынның жыр қанатына мінгенде шырқап 
шыңға шығып кететін лапылдаған албырттығы «анық басып, ақырын жү-
ретін» сергек ойлы еуропалықты ойландырса керек. Мұқтар Әуезовке: 
«Сізді және мынадай асқақ ақынды жаратқан халқыңызға рахмет» депті. 
Және Исаға әдейі бұрылып ілтипатпен: «Сіз денсаулғыңызды сақтаңыз. 
Сіздің саулығыңыз халқыңыз үшін, дәуіріңіз үшін өте керек» деп, әлсін-
әлсін айта беріпті.

Кейін, арада екі жыл өткенде, 1940 жылы, қайран ақын 40 жасында 
қайтыс болып қыршын кеткен. Көлденең келген көк аттының кім болғаны? 
Әулие ме, көріпкел ме?.. Аллаға аян. 

* * *
Алматыда, студенттермен кездесу кешінде бір қыз Бауыржан Момыш-

ұлына: «Ағай, сіз кейінгі кездері махаббат туралы неге аз жазатын болды-
ңыз?» деп сұрақ қойған ғой. Содан батыр Баукең: «Мен де қыздарға арнап 
өлең жазғанмын. Кітаптарымда да махаббат жайында жазылған... Әттең, 
қайтейін, енді бұл күндері түнгі сағат он бірден кейін махаббатты «жазу» 
менің қолымнан келмейтін болды...» депті.

Түнгі сағат он бірден кейін...

Мінекей, жетесіздің әлгіндей сұрағына батыр жазушының қайтарған 
жауабы. Көптің көзінше тірілей өлтірген. Қыз бала әкесіндей адамға сон-
дай да сұрақ қоя ма екен?!

Қаламгерлердің жастармен кездесулерінде талай рет куә болғанбыз. 
Қыздардың көбіне бірінші қоятын сұрағы әлгіндей алғашқы махаббаттан 
бастайды. (Қымсыну деген жоқ). Басқа сұрағы болса, оны да қояр  еді-ау, 
алайда кездесуге келген қаламгердің шығармаларын оқымаған.

Айтарыңыз не, көркем шығармаларды оқымайтын, кімнің кім екенін 
білмейтін, а десең б дейтіндердің қарасы жыртылып айырылып барады. 
Олар кітапты қайдан оқиды, алдымен атасы мен әжесі, әкесі мен шешесі 
оқымаса...

Не керек, өздері кітап оқымайтын, бірақ кітап оқымаса да, жарыса қағаз 
қаралайтын немесе біреуге өзінің артынан кітап жаздыртып алатындардың 
заманы дәуірлеп тұр.

* * *
 Жорж Полити әлем әдебиетінде қайталана беретін оқиғаларды зерт-

теп, санап шыққанда, небәрі 36 оқиғаның қайталанатынын анық таған. 
Тағы бір зерттеуші әлем әдебиетінде кездесетін  фольклорды жинақтағанда, 
ертегілердің бір елдің әдебиетінен екінші, одан үшінші, одан тағы бір 
елдердің әдебиетіне көшіп жүретін 1021 оқиғаның кездесетінін дәлелдеген.

Комиссар Мэгрэ туралы романдар сериясын жазған Жорж Сименон-
ның үш отаны болған: өмірін Голландияда бастаған, Парижде тұрған, Бел-
гияда дүние салған. Бірінші романының қолжазбасын баспаға 1929 жылы 
тапсырған. Қолжазбамен танысқан баспагер: «Енді осындай 12 роман жа-
зып берсең» деп өтінген. Демек, қолжазба ұнағаны ғой. Жорж сол кезде 27 
жаста екен. Баспагерге 18 роман жазып берген. Бәрі де жарық көрген, жұрт 
бәрін де қызығып оқыған. Ой қиялынан сөз саулаған қаламгердің жылына 2 
романнан беріп отырғаны-ау?!                                      

* * *
А.П.Чехов 500 әңгіме жазып, 8 мың кейіпкер образын бейнелеген. Жа-

пон жазушысы Акутавага Рюноске 150, қазақ әдебиетінде Дүкенбай Досжан 
100 әңгіме жазған. Небәрі 43 жыл 3 ай 10 күн өмір сүрген Бейімбет Майлин 
5 роман, 17 хикая, 18 поэма, 24 пьеса, 100-ден аса өлең, сол шамада әңгіме, 
150-дей фельетон, қырықшақты очерк, 2 сценарий, 2 либретто, 700-ден аса 
мақала жазып қалдырған.

Ғабит Мүсірепов: «Қозы Көрпеш – Баян сұлуды» 15 күнде, «Ақан сері 
– Ақтоқтыны 12 күнде, «Оянған өлкені» 8 айда, «Ұлпанды» 2 айда, «Қазақ 
солдатын» 45 күнде, «Кездеспей кеткен бір бейне» повесін 1 айда жазып 
бітірдім» деген екен.

Мұқтар Әуезов жарық дүниеде 63 жыл, Ғабит Мүсірепов 84 жыл ғұмыр 
кешті. Ал екеуінің артына қалдырған шығармаларын салыстырып көріңіз. 
Ғ.Мүсіреповтың жазғандары М.Әуезов мұраларының ширегіне де келмейді.

Тегінде, философ Т.Х.Рысқалиевтің: «Адам – жұмбақ, бұл дүниеде 
адамнан қиын мәселе жоқ» дегені рас-ау...

* * *
 Атақты Гёте мансапқор болыпты. Ол төрт министрлікті басқарған. 

Қорғаныс министрі де болған. Ал Иван Андреевич Крылов Петербургтың 
көпшілік кітапханасында тастабандап отырып 30 жыл кітапханашы болған, 
атаққа, мансапқа қызықпаған.

Академик Конидің суық жүрісті Розалияға байланысты айтқандары 
Л.Н.Толстойдың «Арылу» романына арқау болған. Қазақ халқының ұлы 
ақыны Қадыр Мырза-Әлі: «Бердібек Соқпақбаев Мәскеуден оқып келгесін 
(М.Горкий атындағы дүниежүзілік әдебиет институты) бұрын дары жазған-
дарын қайтадан жазып шықты» депті естелігінде. Міне, ар алдында адалдық! 
Асқан жауапкершілік.

* * *
Бір аяулы ақынымыз бар. Есенғали Раушанов! Өлең өрісінде кемеліне 

келген жайсаң тұлға. Оның жырларын баяғы «Шолпан жұлдыз туғанша» 
деген жинағынан бері үзбей оқып келемін. Ақын жырларының магниттік 
қуатының тартымдылығы сондай, оқығаныңда бір өлеңі келесі бір 
өлеңіне жетелеп отырады. Жалықтырмайды. Санаңды сілкіп, рухыңды 
қанағаттандырады. Әрбір жинағын оқып болғасын ұзақ уақыт бойына 
ойға батып, көңілденіп, сергіп жүресің. Айтулы ақынымыз, сөзге шешен 
Серік Ақсұңқарұлы, қазақ жырындағы бір жарық жұлдызымыз Фаризаны 
«Құбылыс» деп ағынан жарылған болатын. Қателескен жоқ. Біздің Есенғали 
да қазақ көркемсөз әлеміндегі классиктеріміздің ешбіріне ұқсамайтын ерек-
ше бір құбылыс. Байқайсыздар ма, ол қазіргі қазақ поэзиясы мәртебесін 
өмірден күні кеше өткен Өтежан, Қадыр, Тұманбай, Фариза көтерген биікте 
ұстап тұрған ақын. 

Есенғали-құбылыстың да ғұмыры құнарлы. 

(Басы газетіміздің №92-санында. Жалғасы бар).

ДЕГДАРЛАР
(Киіз кітаптан)

Әр қазақ мақтан ететін «Сұлтан Бейбарыс», 
«Шоқан Уалиханов», «Отырардың күйреуі», «Менің 
атым Қожа», «Қыз Жібек» секілді халқымыздың 
әдет-ғұрпы, салт-санасы мен ұлттық  болмысы 
шебер суреттелген көптеген кино бар. Қазақ 
кино өнерінің майталмандары Шәкен Айманов, 
 Абдолла Қарсақбаев, Сұлтан Қожықов сынды 
кинорежиссерлердің ізін, бүгінде қазақтың талантты 
жастары жалғап келеді.

Ал, еліміз егемендігін алғаннан кейінгі кино-
туындылардың ішінде, соңғы жылдары жарық 
көрген Сатыбалды Нарымбетовтың «Мұстафа 
Шоқай», «Аманат», Досхан Жолжақсыновтың 
«Біржан сал», «Құнанбай», Ақан Сатаевтың 
«Жаужүрек мың бала», «Анаға апарар жол», Шахи-
мерден Құсайынов пен Рүстем Әбдрашовтың «Ел-
басы жолы» киноэпопеясы, Әнуар Райбаевтың «Ал-
жир» көркем фильмдері, Ілияс Есенберлиннің «Ал-
мас қылыш» романының желісі бойынша түсірілген 
Рүстем Әбдрашовтың «Қазақ хандығы» сериалы, 
тағы да басқа үздік туындылар бүкіл елдің рухани 
байлығын тасытып, өз еліне, өз елінің тарихына де-
ген зор қызығушылық пен мақтанышын тудырды 
десем, қателеспейтін шығармын. Созбаланға сал-
май, негізгі ойымды айтайын... Қызылорда туралы, 
жалпы Сыр өңірі туралы бір жақсы, өте жақсы кино 
түсірілсе.  Әрісін айтпағанда, кешегі ХХ ғасырдағы 
біздің өңір туралы... 

Негізі, Қызылорда қаласының көне тарихына 
көз жүгіртер болсақ, тамыры тереңде жатыр. Біздің 

заманымызға дейінгі ІV-V ғасырдан бастау алған 
сақтардың Ордасы, бертін келе Оғыз-Қыпшақ бір-
лес тіктерінің орталығы, Алтын Орда мен Ақ Орда 
хандарының туын тіккен қасиетті топырақ, бұл – Сыр 
топырағы. Қала негізі 1818 жылы Қамысқала атты 
елді мекенде Қоқан хандығының Ақмешіт бекінісі 
ретінде қаланған. 1853 жылдан бастап, генерал 
В.Перовскийдің атымен бекініс «Перовск форты» 
аталды. 1867 жылы оған қала мәртебесі беріліп, уезд 
орталығына айналды. ХХ ғасырдағы Қызылорда ту-
ралы айтар болсақ, 1901-1906 жылдары «Орынбор-
Ташкент» теміржолы салынған тұста қала халқы тез 
қарқынмен өсіп, қазақтардың ең көп шоғырланған 
жеріне айналды. 1917 жылы 30 қазанда Қазақстанда 
бірінші болып, кеңес өкіметі Перовскіде орнады. 
1922 жылы қаланың Ақмешіт аты қайтарылғанымен, 
1925 жылдың сәуірінде Қызылорда деп қайта 
өзгертілді. 1925 жылы 9 ақпанда Қазақ АКСР-і ОАК 
төралқасы О.Исаевтың баяндамасы бойынша мем-
лекет астанасын Орынбордан Ақмешітке көшіру 
туралы шешім шығарды. Сол жылғы 15-19 сәуірде 
Ақмешітте өткен Кеңестердің Бүкілқазақстандық V 
съезі халқымыздың орысша «киргиз» деп аталуын 
«қазақ», «Киргиз АКСР-і» атауын «Қазақ АКСР-і» 
деп ұлтымыздың тарихи атауы қайтарылып, ал 
рес публика астанасы Ақмешіт қаласының атауын 
Қызылорда деп атау туралы қаулы қабылданған. 
1925 жылдың көктемі мен жазында мемлекеттік 
басқару органдары Сыр бойына көшірілді. Жаңа 
астана құрылысына және Қызылорданың Қазақ-
станның  саяси-экономикалық және мәдени орта лы ғы 

р е т і н д е г і 
қыз метін ор  нық  тыруға 

С.Қожанов,  Т.Рыс құлов, Ж.Мыңбаев, 
Н.Нұрмақов, М.Тыныш паев, А.Кен жин, С.Ақаев, 

А.Сер ғазин, О.Исаев, С.Сәдуақасов, С.Есқараев, т.б. 
қоғам қайраткерлері белсенді қатысты. Қызылорда 
1929 жылы мамыр айына дейін Қазақ АКСР-і аста-
насы болды.

Сол кездегі қазақ елінің тек саяси орталығы 
ғана емес, рухани және мәдени орталығы ретінде 
дамыды. Өткен тарихқа көз жүгіртер болсақ, қазақ 
театр өнерінің қара шаңырағы Мұхтар Әуезов 
атындағы академиялық драма театрының алғашқы 
шымылдығы 1925 жылы осы Қызылорда қаласында 
түрілген еді.  Халықты ағарту ісі, қазақ әдебиеті 
сынды рухани құндылықтар да осы топырақта 
жаңа қарқынмен дамыды. Осылардың ішіндегі ең 
маңыздысы, қазақ халқының білім беру саласындағы 
тарихи жаңалығының да алғашқы куәсі біздің қала. 
1929 жылы Қызылордада өткен конференцияда 
көрнекті ғалым, ағартушы Ахмет Байтұрсынов қазақ 
халқына, өзінің алфавитімен бірге халқының сауа-
тын ашу үшін жасаған зор еңбегін, алғаш болып осы 
киелі топырақта жария етті. Сол кезден бастап қазақ 
халқы сан ғасыр қолданып келген араб жазуынан 
жаңа жазу – латынға ауыстырылды.

«Жалпы алғанда, Қызылорда қаласының аты 
мемлекеттілік түрінің дәстүрлі мазмұны мен жаңа 
қоғамның саяси құндылықтарын бойына сіңірген та-
рихи атау болып қалыптасты. Қызыл империяның 
бодандығында болған қазақ мемлекеттілігінің Қазақ 
Кеңестік Социалистік республикасы деген атау-
ын дәстүрлі ұғымға көшірсек, қазақтың Алтын Ор-
дасы, Ақ Ордасы, Алаш Ордасының жалғасы бо-
лып шығар еді. Демек, «ҚЫЗЫЛОРДА» атауы ел 

тарихының тұтас кезеңін айғақтайтын 
тарихи-мәдени ескерткіш болып қала 
бермек», – дейді бір еңбегінде, Қорқыт 
Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің «Археология және этно-
графия» ғылыми-зерттеу орталығының 
жетекшісі, ғалым Әзілхан Тәжекеев. 1938 
жылдан облыс орталығына айналған Сырдың 
бас қаласында, қазақ елінің өткенінен сыр 
шертер көптеген тарихи оқиғаның және 
елі үшін жанын құрбан еткен талай Алаш 
қайраткерлерінің, қазақ зиялыларының ізі 
қалған. Қазақылықтың қайнары, Алаштың 
– Ақмешіті атанған бұл қала, кешегі өткен 
Алаш қайраткерлері мен ұлт зиялыларының 
басын қосқан киелі мекен, қазақ тарихындағы 
талай бастамалар мен тың жаңалықтардың 
қасиетті ордасы.

Қазір Елорда – Астана қаласында халық-
аралық мамандандырылған «ЭКСПО-2017» 

көрмесі өтіп жатыр. Ал, жалпы тарихында «ЭКСПО»-
ға қатысқан ең алғашқы қазақ Әміре Қашаубаев 
екенін біріміз білсек, біріміз білмейміз. 1925 жылы 
өткен «ЭКСПО» көрмесінде Әміре әнші қазақтың 
«Балқадиша» әнін Париждің көгінде әуелеткен. 
Қазақтың маңдайына біткен біртуар перзенті, 
қайталанбас талант иесі Әміре Қашаубаевтың Па-
рижде болған кезінде М.Шоқаймен кездесуі және 
осыған байланысты оның ОГПУ-де жауапқа алы-
нуы елге жақсы мәлім. Парижден оралған бой-
да Ә.Қашаубаев Қызылордада болып, осы жер-
де қызмет жасап, ұстаздық етіп жүрген Алаш 
қайраткерлері А.Байтұрсынов пен М.Дулатовқа, 
Алаш қозғалысына қатысқан ірі қайраткер, публи-
цист ғалым, Сыр өңірінің тумасы М.Шоқайдың 
сәлемін жеткізеді.

ХХ ғасырдағы Сыр өңірі жайлы біз біле 
бермейтін тарихи құнды деректер жетерлік, оны 
қажет болса, тарихшылар толықтыра жатар...

Қысқасы, осындай ұлт тарихындағы ең айтулы 
кезеңдерді бастан кешірген, қазақ елінің қасиетті 
мекендерінің бірі – Қызылорда туралы өткеніміз 
бен бүгініміздің бағасын айқындап, бүгінгі және 
болашақ ұрпаққа мол рухани азық болатындай 
көркем фильм түсірілсе деген арманым бар.

«Өзен жағалағанның өзегі талмайды» деген 
халық даналығы бар. 

Елбасының да «Сыр Алаштың – анасы» деуі 
тегін емес. Қадым заманнан мұқым қазаққа ана 
да, пана да болған Сырдарияның бойын жағалаған 

қасиетті топырақта ашылмаған қаншама сыр жа-
тыр. Қарт Қаратаудың әрбір тасы бір тарих бол-
са, Қызылқұмның шағыл төбелері қанша сыр-
ды бауырына бүккен десеңізші?! Әлі де бол-
са көнекөз қариялардың көзін көрген құймақұлақ 
ағаларымыздың барында киелі өлке турасында 
сүбелі еңбек түсіріп, оны кейінгі ұрпаққа аманат 
ету жазылмаған парызымыз деп білемін. Қармақшы 
топырағының бір ғана ауылынан жүзден аса шайыр-
сүлейдің шығуы неге тұрады?! Олар жөнінде бірде-
бір бейнебаян жоқ. Әрбірі бір сериалға арқау бо-
латын тау тұлғалар өмірі тұнып тұрған тәрбие 
ғой, шіркін. Елбасының рухани жаңғыру идеясын 
толықтыратын нағыз толымды дүниелер осы жер-
де мұрты шағылмастан жатыр. Асанқайғы баба-
мыз «әр бұтасының түбі бір асым ет» деп кеткен 
Жиделібайсын бұл аймақтың әр бұтасының түбі 
бір шежіре, зерттейтін жан болса. Бұл өлкені өзге 
өңірлерден ерекшелеп тұратын шежіре де, аңыз-
әпсана да жетерлік. Тек ықылас пен ниет болса, 
мәңгі құндылықтар Сырда жетіп артылады. Әрине, 
кино түсіру арзан дүние емес. Бірақ оның шешімі 
Елбасы ұсынған «Туған жер» бағдарламасы деп ой-
лаймын. 

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында: «Қазақ «Туған жерге туыңды 
тік» деп бекер айтпаған. Патриотизм кіндік қаның 
тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, 
яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен бастала-
ды. Сол себепті, мен «Туған жер» бағдарламасын 
қолға алуды ұсынамын. Оның ауқымы ізінше оп-
оңай кеңейіп, «Туған елге» ұласады. Мәселен, «Ау-
ылым – әнім» атты әнді айтқанда, «Туған жерін сүйе 
алмаған, сүйе алар ма туған елін» деп шырқайтын 
едік қой», – дейді. Міне, Мемлекет басшысы бастап 
берген керемет идеяны жалғастырып, «Туған жер» 
бағдарламасы арқылы осы киноны жасауға болатын 
секілді. Себебі, Сыр өңірінен шыққан мықты режис-
серлар мен актерлар, елдің мақтанышына айналған 
жомарт және атпал азаматтар баршылық, шүкір!

Ағайын, бұл ойым жершілдіктен туған жоқ. Кең-
байтақ қазақ елінің қай жері болсын, қай өңірі бол-
сын тарихқа бай, қасиетті де киелі!

Кино – мықты идеологиялық құрал! Сондықтан, 
барынша бұл кинонын тек бізге емес, тұтас қазақ 
еліне қажет екендігін және тәуелсіз ел ретінде тари-
хымызды дәріптеудегі маңызды қадамдардың бірі 
болар еді деген ниетпен өзімше жеткізуге тырыстым.

Руслан  КАЮПОВ. 

КИНО  – ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ 
         ЕҢ МЫҚТЫ ҚҰРАЛКино – жай ғана өнер емес, 

ол қоғамның ұлттық идеология
сын қалыптастыратын  үлкен 
 құ рал  дардың бірі болып саналады. 

Кино – кез келген мемлекеттің 
мәдениеті, ұлттық болмысы, түрлі 
ұстанымдары мен көзқарасының ай
насы деуге болатын шығар. Себебі, кез 
келген киноның көрерменге жеткізгісі 
келетін өзіндік ойы, мақсаты бар 
құнды туынды. Иә туынды... Ол бір 
жазушының шығармасынан немесе 
кинорежиссердің қиялынан туып, өз 
кейіпкерін сомдаған актердің шебер
лігінің арқасында жарық көретін 
бірне ше өнердің қосындысы.

Бір киноны жасауға кинодрама
тург, режиссер, актер,  оператор, 
суретші, композитор секілді әр алуан 
мамандықтағы творчество қызмет
керлері қатысады.

Айжарық СәДібеКОВ, 
жазушы.
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қазына
Бүгінде  Қазақстан экономикалық дамуының 

жаңа шебіне шықты. Бәсекелестікке қабілетті болу 
тұғырына аяқ басты. Индустрияландыру аясын-
да өзінің шикізатқа тәуелді емес экспорт бағытын 
кеңейтіп келеді. Осы орайда, сыртқы сауданы, 
Евразиялық экономикалық одақ елдерімен өзара сау-
даны бірқалыпты дамыту үшін өз кәсіпкерлеріміздің 
іскерлік белсенділігі аса маңызды. 

Сыр өңірі – аймақтар арасында бірінші бо-
лып Индустрияландыру картасы жобасын өзек
тендіруді қолға алған облыс. Биыл біздің облы-
ста пайдалануға берілуі тиіс кәсіпорындардың 
бірқатары экспортқа бағытталған. Мәселен, молиб-
ден өндірісіне негізделген жоба өнімі Жапонияға 
экспортталады деп жоспарлануда. Нақты кезеңде 
«Баласауысқандық» кен орнынан қайта өңдеу 
арқылы екі бірдей химиялық өнім алынып, Ресей мен 
Тайванға экспорттала бастады.  Аграрлық салада да 
Сыр өңірінің экспорттық әлеуеті үлкен. Облыстың 
агрокартасын жасақтау арқылы майлы дақылдар, 
бақшалық өнімдер, көкөністер, ет пен жүн өндіру 
және экспорттауға бағыт алынды. Бұл өнімдермен 
Парсы шығанағындағы елдерге, Орталық Азияға 
және Шығыс Европаға шығу талабы бар. Ауыл 
шаруашылығы өндірістік кооперативтерін құруды 
белсендіру арқылы жеке қосалқы шаруашылықтарға 
тартылған адам ресурсын, ауыл шаруашылығы 
өнімін кеңейтуге және ауыл тұрғындарын тұрақты 
табыс көзімен қамтамасыз етуге  қол жеткізіледі. 

«ҚызылордаЖезқазған» магистралі қайта іске 
қосылғанда облыс арқылы транзиттік тасымал 
көлемі артады. Тиісінше, ірі көліктіклогистикалық 
орталық салынып, орталық арқылы облыстың өнім 
өндірушілері, ауылшарушылық кооперативтерін 
қоса алғанда, өз өнімдерін өткізе алатын болады.  
Қызылорда әуежайын жаңғырту жұмыстары – жола-
ушылар ағыны мен жүк тасқынының еселеп артуы
на мүмкіндік береді.   Осының барлығы кәсіп аясын 
кеңейтеді. Тиісінше, салық саясатының бірденбір 
іске асырылу кезеңі – бюджеттің  шикізаттан түсетін 
кірістерден тәуелділігін төмендету кезеңіне алып 
келеді. Салықбюджет саясатын жаңа экономикалық 
жағдайға бейімдеу басталады. 

Елбасының халыққа Жолдауында салық және 
кеден саясатын әкімшілендіруде көрсетіп отырған 
нақты қадамдар бар. Салық жүйесін реформалаудағы 
түпкі мақсат – салықтық әкімшілендіруді жақсарту 
және бизнесті ынталандырып, қаржыларды 
«көленкеден» шығару арқылы салықтық база-
ны ұлғайту. Бұл бағыттағы шараларды біздің 
облыстық мемлекеттік кірістер органдарының бюд-
жетке қосып отырған түсімдері көлемін талдай 
оты рып айтсақ. 2017 жылдың бірінші тоқсанында 
мемлекет қазынасына 24 млрд 396 млн теңгенің 
салықтары мен төлемдері өндірілді. Оның ішінде  
республикалық бюджет үлесі 14,6 млрд теңге, 
өткен жылдың 1 тоқсанына қарағанда 3,7 млрд 
теңгеге артық. Жергілікті бюджетке  түсім көлемі 
9,8 млрд теңгені құрап, 793 млн теңгенің артық 
түсімі қамтамасыз етілді.  Мемлекеттік бюджеттің 
тоқсандық тапсырмасы 110,0 пайызға немесе 4,4 
млрд теңгеге артығымен орындалды.

Жалпы салық салу базасын ұлғайту бағытында 
жергілікті құзыретті органдармен өзара тығыз бай-
ланыста жұмыс жасау тәжірибесі бар. Бірінші 
тоқсанда 2 млрд 983 млн теңгенің өндірістік емес 

төлемдері өндірілді, бұл өткен жылдың осындай 
уақытымен салыстырғанда 3,6 пайызға артық. Өз 
иелігіндегі үйі, жері, көлігі сияқты игіліктері үшін 
төленуі тиіс салықты әрбір тұрғынның ықтиярымен 
және уақытылы төлеуіне қол жеткізу үшін көптеген 
шаралар жүргізілуде.

Біздің негізгі мақсатымыз – салықтар мен 
төлемдерді өндіру ғана емес, кәсіпкерлікке қолайлы 
жағдай тудыру, сол арқылы салықтан жалтару 
фактілерінің алдын алу. Осы орайда, мемлекеттік 
кірістер органдары тарапынан көрсетілетін қызмет 
түрінің сапасын жақсарту, тұтынушының бізге 
деген сенімін арттыруды бағалау мақсатында 
«САНДЖ зерттеу орталығының» 2016 жылдың 
қорытындысымен жүргізген зерттеуі нәтижесін 
қолдана отырып, жүргізілген салыстырудан мы-

надай көрсеткіштер көруге болады: – осы жылдың 
бірінші тоқсанында департамент тарапынан 
көрсетілген барлық мемлекеттік қызмет түрлерінің 
88,4 пайызы электронды форматта көрсетілген, 
бұл 2016 жылдың 1 тоқсанына қарағанда 2 
пайызға жоғары (2016ж. – 86,4 пайыз); – салық 
есептіліктерінің 99 пайызы электронды түрде 
тапсырылған, 2016 жылдың сәйкес кезеңінен 12,7 
пайызға артық (2016ж. – 86,3 пайыз).  

Заңнамалық реформалар аясындағы мемлекеттік 
қызмет көрсетуді оңтайландыруға бағытталған және 
бір өзгеріс – биылғы жылдың 1 қаңтарынан бас тап 
– дара кәсіпкерлікті тіркеуге қатысты. Тіркелу үшін 
мемлекеттік кірістер органдарына тек хабарлама 
жөнелту түріндегі жеңілдетілген амал өз нәтижесін 
көрсетуде. Жылдың алғашқы 3 айында тіркелген 
дара кәсіпкерлер саны өткен жылдың 3 айына 
қарағанда 27,5 пайызға артты.

Кезеңкезеңмен электрондық шотфактураларды 
енгізу – салық базасын ұлғайтуға, салықтық жүйенің 
мөлдірлігіне ықпал жасап, сыбайлас жемқорлыққа 
жол бермейді.  2014 жылдың 1 шілдесінен 

қолданыстағы осы жүйенің артықшылықтарын биз-
нес өкілдері сезіне бастады. Бүгінгі күнге қосымша 
құн салығын төлеуші 1491 тұлғаның 1020сы, яғни 
68,4 пайызы ЭШФ ақпараттық жүйесінде тіркелген. 
Дер кезінде дерек беруге арналған бақылаукасса
лық машиналардың қолданысқа енуі орта және кіші 
бизнесті тексеру қажеттілігін жоюда. Бүгінгі күнге 
облыста онлайн тәртіппен жұмыс жасайтын осын-
дай бақылау машиналарын 1293 тұлға қолданып 
отыр, бұл міндетті тұлғалардың 99,5 пайызы.   

Экономикалық реформалардың бір негізі ке-
ден саясатын жетілдіру және кедендік амалдарды 
оңтайландырумен байланысты.   Біздің өнімдеріміз 
сырт елдің рыногынан өз орнын табу үшін 
қазақстандық бизнестің Евразиялық экономикалық 
одақ аясында да бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

маңызды. Евразиялық экономикалық одақтың жаңа 
Кеден кодексінде еліміздің бүгінгі даму қарқыны, 
бизнес өкілдерінің тілектері ерекше ескерілген. Та-
уарларды декларациялауды электронды сипатқа 
көшіру, электронды сандық қолтаңбаны пайдала-
нып кеден органдарына алдын ала ақпарат ұсыну тә
сілдері шекарадан тауар асырушылар үшін уа қыт ты 
үнемдеп, бюрократиялық кедергілерден құт қарады. 
Кеден баждарын төлеуді 1 айға дейін, пайызын 
төлеу әдісімен, кейінге қалдыру мүм кін дігі барлық 
сыртқы экономикалық қызметке қаты сушылар 
үшін беріліп отыр. Ал өнеркәсіптік өңдеуді қажет 
ететін тауарлар мен төтенше жағдай ларды жоюға 
қажетті тауарлар үшін баж төлеуді 6 айға дейін 
кейінге қалдыру қарастырылған. Осының барлығы 
экспортқа бағытталған өндірісті қолға алған 
кәсіпкерлер үшін жасалып отырған жеңілдіктер.

Департаменттің қызмет аясында 2017 жылдың 
алғашқы үш айында 39 млн АҚШ долларының тауа-
ры экспортталып, 19 млн доллардың тауары импорт-
талды. Сыртқы сауда айналымының құрылымына 
жүргізілген талдаудан көрініп тұрғанындай, им-

порт көлемінің 68 пайызын жабдықтар мен 
қондырғылар құрайды. Сыртқа шығарылатын тау-
арлар құрамында шикі мұнай мен газдан (72 пайыз) 
кейінгі орынды органикалық емес химия өнімдері 
(19 пайыз) құрап отыр. Бұл біздің жоғарыда ай-
тып өткен «Баласауысқандық» кен орнының өнімі 
есебінен. Жергілікті азықтүлік өнімдері қатарынан: 
күріш экспорттың 6 пайызына, балық филесі 3 
пайы зына ие.

Тауарларды кедендік тазартудан өткізу уақыты 
бойынша Қызылорда облысының көрсеткіші импорт 
үшін – 1 сағат 04 минутты, экспорт үшін 5 минутты 
көрсетіп отыр. Яғни, республикалық стратегиялық 
мақсатқа (ҚР ҚМ МКК бекітілген орташа уақыт 
– 2 сағат) қол жеткізілді. Декларациялардың  99 
пайызы «күнбе күн» режимінде рәсімделіп отыр. 
Тауарға арналған декларацияны ұсыну кезінде адам 
факторын болдырмауға мүмкіндік беретін элек-
тронды декларациялаудың жаңа нысаны АСТА-
НА1 ақпараттық жүйесі енгізілуде. 2017 жылдың 
ақпанында біздің департаменттің қызмет аумағында 
да қанатқақты сынақтар басталып, екі айдың 
көлемінде кеден бекеттерімен 993 тауарлар дек
ларациясы толтырылып, тіркелген. Қазіргі кез-
де жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жаңа 
аумақ – кедендік ресімдеу аумағын – құру мәселесі 
қаралып, қажетті шаралар жүргізілуде. Бұл жаңа ны-
сан тауар айналымын, жүк ағымдарының көлемін, 
облыстардың географиялық орналасуын ескере 
оты  рып, 3 түрлі үлгіде жүргізілуде. Біздің облыста  
40 жұмыс орнына 6 га жер учаскесі қарастырылды. 
Тауар ресімдеу үшін қолайлы жағдай жасауға 
бағытталған мұндай аумақтардың құрылысын 
аяқтау 2018 жылға жоспарлануда. Сыр өңірінің 
экспортимпорт әлеуетін дамытушы кәсіпкерлерге 
11 кеден өкілі, 5 уақытша сақтау қоймасы, 2 өз тау 
арларын сақтау қоймасы қызмет көрсетіп отыр. 
Бірінші тоқсанда 1 млрд 369 млн теңгенің кеден 
төлемдері мен баждары өндіріліп, болжамды жос
пар 103,7 пайызға орындалды. 

Экономиканы дамыту мен жаңғырту 
қаншалықты қарқынды болса, экономикалық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі соншалықты 
өзекті. 2014 жылдан бері мемлекеттік кірістер ор-
гандары құқық қорғау құзыреттілігіне ие. Биылғы 
жыл басынан департаменттің экономикалық тер-
геу қызметінің өндірісінде 123 қылмыстық іс бол-
ды, олардың 96сының сотқа дейінгі тергеу ша-
ралары департаментпен жүргізілген. Негізгі 
экономикалық қылмыстар құзыреттілікті асыра 
пайдалану, қылмыстық жолмен табыс табу, мұнай 
өнімдерінің заңсыз айналымы, заңсыз ойын сияқты 
қоғамдық көріністерді қамтиды. Түсінікті тілмен 
баяндасақ, бұрындары кәсіпкерлік субъектілері 
табыс көздерін, қаржы айналымын, банктік есеп 
шоттардағы қаржы қозғалысы туралы мәліметтерін 
декларацияда көрсетпей жасыратын болса, қазіргі 
кезде жалған шотфактураларды пайдалана отырып, 
шығынын орынсыз көбейтіп көрсету практикасы 
жиі кездеседі. Мемлекеттік кірістер органдарында 
жалған кәсіпкерліктің белгілерін немесе тәуекелді 
анықтайтын бірнеше факторлар және сатып алу-
шылар мен жабдықтаушылардың «Пирамида 
есептілігі» бар. Осы жүйе бойынша барлық фактор-
лар жанжақты зерттеле келе кәсіпкердің қызметі 
тексеруге алынады немесе материалдары сотқа жол-

данады. Бірнеше құрылыс компанияларына, мұнай 
өнімдерінің көтерме жабдықтаушыларына, таукен 
саласындағы кәсіпорындарға салықтық тексеру-
лер жүргізіліп, 10 млрд 309 млн теңгенің  қосымша 
салықтары мен төлемдері есептелді. 4 тұлға жалған 
кәсіпкер болып танылды, келтірілген залал сома-
сы 1 млрд 302 млн теңге. Сотқа дейінгі тергеудің 
бірыңғай тізімінде тіркелген 7 тұлға бойынша мате-
риалдар қазір соттың қарауында, олардың келтірген 
залал сомасы 764 млн теңгені құрап отыр. 

Алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымы-
на қатысты 2 іс қозғалып, 319 525 бөтелке 
ішімдік айналымнан алынды. Заңсыз «онлайн
казино» ұйымдастыру фактілері негізінде 24 істің 
өндірісі жүргізіліп, 11і сотқа жолданды. Бюд-
жет қаржысын қымқыру және мақсатсыз жұмсау 
саласында 50 іс, салық және кеден саласындағы 
құқықбұзушылықтарға қатысты 23 іс өндіріске 
алынған. Экономикалық қылмыстар сипаты 
осындай. Жалпы, алғашқы тоқсанда мемлекетке 
келтірілген залал көлемі 1,7 млрд теңгеге жеткен, 
оның 1,3 млрд теңгесі қалпына келтірілді. 16 млн 
теңгенің мүлкіне арест қойылды. 

Мемлекеттік кірістер органдарының сан са-
лалы жұмысы, түрлі басымдықтар бойынша, ҚР 
ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің тарапы-
нан тоқсан сайын рейтингтік бағалауға алына-
ды. 2016 жылды біздің департамент 4ші орын-
мен қорытындылаған болатын. Биылғы жылдың 
бірін  ші тоқсанында республикалық рейтингтің 
екін  ші сатысында тұрмыз. Бұл – әрбір маманның 
кәсіби сауаттылығының, үлкен ұжымның бірлігінің 
көрінісі. 

ҚР Президенті Н.Назарбаев қоғамның үлкен 
қызығушылығын тудырып отырған «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында «Көздеген 
жұмыстарымыздың бәрі дер уақытында және ба-
рынша тиімді жүзеге асарына сенімдімін. Мақсатқа 
жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, 
яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс» деген бо-
латын.  Қазіргі мемлекеттік қызмет көрсету сала-
сын дамыту немесе оның жаңа үлгісін құру мақсаты 
мемлекеттік қызметшінің тұлғасына үлкен талаптар 
қоюда. Биылғы жылдың бірінші тоқсанында маман-
дар кешенді аттестаттаудан өтті. 282 қызметкеріміз 
аттестаттауға қатысты. 23 қызметкер «атқаратын 
лауазымына сай және лауазымынан өсіруге жата-
ды», 254 қызметкер «атқаратын лауазымына сай», 
2 қызметкер «атқаратын лауазымына сай емес, 
мемлекеттік қызметте төмендетуге жатады».

Жалпы көрсеткіш біздің сала мамандарының 
кәсіби деңгейінің жоғарылығын дәлелдеді. Салық, 
кеден саласының, құқық қорғау қызметінің талабы, 
қазіргі қоғамдық үдерістерді ескергенде, өте күрделі. 
Білікті мамандарды ұстап тұру, жас буынды кәсіби 
деңгейде даярлау өте ауқымды жұмыс.  Еліміздің 
дамуында макроэкономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз етіп отырған аса ірі тетіктердің бірі – 
салық және кеден саясатын жүргізіп, экономикалық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етіп отырған мемлекеттік 
кірістер органдары күнделікті қарбалас жұмысын 
жүргізу арқылы мемлекеттік маңызды шараларға 
үлес қосып отыр.

Серік МҰСТАФАЕВ,
Қызылорда облысы бойынша 

мемлекеттік кірістер департаментінің 
басшысы.

САЛЫҚ
ЖӘНЕ
КЕДЕН
САЯСАТЫ
өңірЛіК ДЕңгЕйДЕгі ЖЕтіСтіКтЕр

Еліміздің кемел келешегі, әлемдік деңгейде 
дамудың даңғыл жолына түсуі үшін рухани 

жағынан жаңғыруымыз қажетақ. Осыған байланыс
ты руханиятқа қатысты көптен көкейімде жүрген бір

жар ойпікірімді ортаға салғым бар.
Қазақтың бір мақалы: «Өмір алды – бірлік, ырыс алды 

– тірлік» дейді.  Өкініштісі сол, базбіреулер бірліктің бағасын 
біле бермейді. «Ырыс алды – тірлік» дейді, ол қандай тірлік?

Дос іздейсің. Әншейінде сәлемін құшағын ашып беретін досың 
басыңа іс түскенде сәлемін сатып береді де, бұрыш айнала қашып 
барады.

Жаман дос – көлеңке
Басыңды күн шалса,
Қашып құтыла алмайсың.
Басыңды бұлт шалса,
Іздеп таба алмайсың, – деді Абай ата. 
Екі адамның басы қосылса, гугу өсек. Құлап жатып, сүрінгенге 

күлеміз. Біреудің басынан бағы тайып, тұяғы мұқалса «бәлем өзіне 
сол керек» дегендей, қос алақанымызды ысқылаймыз. Бәйгеде өз 
тұлпары емес, өзге біреудің тұлпары бірінші келсе, бөрігін аспанға 
ататын кешегі қазағымай, қайдасың? Осы орайда Расул Ғамзатов 
айтқан:

«Достарыңнан қорықпа, көп болса сатып кетер, дұшпаныңнан 
қорықпа, көп болса атып кетер, қорықсаң немқұрайдылардан 
қорық, олар атпайды да, сатпайды да, бірақ өмірдегі бар 
жаманшылық солардың айтуымен болып жатады» деген даналық 
сөзі еріксіз ойға оралады. 

Біздің ұлттық ұғымымызда «тегін білу – тектілік» санала-
ды. Өзінің шыққан тегін білмеген адам – тексіз. Содан да руды 
қорқынышты, не жиіркенішті деп айта алмаймын. Ру – адам 
баласының өміріндегі тарихи құбылыс, яғни шыққан тегін 
көрсетеді. Осы ру атауы біздің бір қазаққа ғана тән емес, көші
қонмен жүрген өзге ұлттар мен ішінара тайпаларда да бар екен.  
Сондайақ Жер шарындағы халықтың бестен бірін құрайтын 
қытайлықтар, біздің Сыр бойын мекен еткен корейліктер атадан 
балаға жалғасып келе жатқандықтарын тектері арқылы көрсетеді. 
Мұны да руластық деуге әбден болады.

Өкініштісі сол, қазіргі заманда ру жайлы екіжақты пікір 
қалыптасқан. Біреулер «Жеті атасын білмеген – жетесіздік» десе, 
енді біреулер «Рушылдық – берекесіздік» дегенді мегзейді. Екі 
пікірдің де «гәбі» бар. 

Кезінде төрт түлік мал өсіріп, жаз жайлауға, қыс қыстауға 
көшіқонмен жүретін қазағым үш жүзге бөлінген. Жасыратыны 
жоқ, сарғайған тарих парақтарына жүгінер болсақ, үш жүз арасын-
да ынтымақсыздық пен даужанжал да болған. Бір құптарлығы, 
осынау текетірес қарусыз, биболыстардың бітімгершілікке 
келуімен бейбіт жағдайда өз шешімін тауып отырған. Содан да үш 
жүздің ұрпақтары қазақ даласындағы айрандай ұйыған береке мен 
бірліктің куәсі болып келген. Қараңыз, кезінде рулас бір адам жаза-
лы болса, құн кешкенде оған руластары «у ішсең руыңмен» дегенді 
мұрат тұтып, көмек қолдарын мүмкіндігінше созып отырған. Де-
мек, «Тегін білу – тектілік» деген ұлағатты ұйғарымнан қағыс 
қалмаған. Тегін білген тектілерден түңілмейік, ағайын.  

Баукең Момышұлы айтқан мына бір аманат есіме түсті. «Ба-
лаларын бесікке бөлмеген, бесігі жоқ елден қорқамын. Екінші, 
немерелеріне ертегі айтып беретін әжелердің азаюынан қорқамын. 
Үшінші, дәстүрді сыйламайтын балалар өсіп келеді. Оның қолына 
қылыш берсе, кімді де болса шауып тастауға даяр. Қолына кітап 
алмайды. Үйреніп жатқан бала жоқ, үйретіп жатқан әже, әке 
жоқ». Батыр Баукеңнің осынау аталық аманатының астарына көз 
жүгіртіп, жан жүрегімізден орнықты орын берейік, ағайын.

Шүкір, бүгінгі таңда елхалық еңсесін көтеріп, тұрмыс 
тауқыметінен арылыпақ келеді. Жарыса тұрғын үй салу, шетелдік 
автокөліктер міну, дүркірете той тойлау, ұялы телефонмен 
ұйқысыз жүру дәстүрге айналыпақ барады. Елхалықтың мұндай 
еңсесін тіктеп, тұрмыстіршілігінің жақсарғанына менің ешқандай 
қарсылығым жоқ, қайта қуана қол соғамын.

Айтарымды тойтомалақтан бастағым бар. Ашығын айтуымыз 

керек, бүгінде тойтомалақ көп. Жарыса той жасап, бәсекелесіп
ақ барамыз. Бүгінде ұлттық дәстүр бойынша тойтомалағыңды 
қара шаңырағыңда емес, мейрамханаларда өткізу бәсекелестікке 
айналған. Қазір біз көріп жүрген тойларға ең кемі 300ден кем адам 
жиналмайтыны осы бәсекелестіктің бәлесінен. Тойтомалаққа 
ессіз берілген адамдар дүниенің бәрін ұмытып, ертеңгі күнін ой-
ламай, бүкіл дүниемүліктерін дастарқанға қоюдан тартынар емес. 
Ашығын айтсақ, бір күн дүркірете той өткізіп, ертеңіне ел жағалап 
жүргендер де баршылық. Сөйтіп өздерінің күнкөрістерінен айыры-
лып, оны айтасыз, кейде тіпті кредит алып, қарызға белшеден ба-
тып кеткендер жетіп артылады. Қалталылар үшін бұл түк те емес, 
ал тұрмыстіршілігі төмен отбасылары бәсекелестікке бой бермей, 
ойлануы керекақ. 

Сөз орайы келгенде бақилық сапарға аттанған аруақтарға 
құран оқытып, құдайжолы жасауда да бәсекелестік бой алып 
бара жатқанын айта кетсек, артықтық етпес. Есімі елге таны-
мал дарабоз дарындарды еске алу рәсімдерін жасап, ақтарыла ас 

беріп, ат шаптырып жатса, 
ешқандай артықшылығы 
жоқ. Ал, бүгінде қалталары 
қалың азаматтар есімдері 
елге елеусіз марқұмдардың 
туған күн тойларын дүр
кірете өткізіп, оны айта-
сыз, марқұмдарға қара 
шаңы рағында емес, мей-
рамханаларда ас та төк ас 
беріп, ат шаптырып, бас 
бәйгеге автокөлік те беріп 

жатыр. Сол секілді марқұмдардың бейітін ұлы жолдардың бойы-
на қызыл кірпіштен мавзолей етіп салуда да бәсекелестік белең 
алып барады. Оны айтасыз, руру болып бөлек қорымдар көтеру 
дәстүрге айналған. Шариғатта марқұм бейіті қам кесектен салы-
нуы керектігі, кейін туған жер топырағымен тегістеліп, мәңгілікке 
жататындығы айтылған. Сондайақ, бейіттің биіктігі кіндіктен 
төмен, иектен жоғары болмауы керектігін де Алла аманат еткен. 
Себебі, кіндіктен төмен болса, мал мен итқұстың зардабын ше-
гер, ал иектен жоғары болса, ұрпақтары ұлағат етуден ада қалар 
дегенді.

Ойды ой қозғайды. Елімізге танымал текті тұлғалар есімін 
ұрпақтарға ұлағат етіп қалдыру – бізге парыз. Рас, бүгінде елі үшін 
еңбек еткен айтулы азаматтарды еске алу, олардың есімдерін тарих 
парақтарына алтын әріппен жаздырып қалуда кенже қалып келе 
жатқанымыз жоқ. Олардың есімдері көшелерге, әлеуметтік нысан-
дар мен білім және мәдени ошақтарға берілуде. Бұл – құптарлық 
мәселе. 

Тағы бір айта кететін жағдай, қазіргі заманда бірбеткей 
даңққұмарлардан көз сүрініп барады. Мақтау мен марапаттау
ды бәсекеге айналдырған олар өздерін жоғары бағалайды, 
ақсақалдылардан да ақылдымыз деп сәлемін сатып береді. Оларға 
айтқан азынаулақ кеңесің намысына тиіп, бұрынғыдан гөрі 
асқындата түседі. 

Мақтау мен марапат үшін емес, елхалқың үшін, Отаның үшін 
қызмет ет, ағайын. 

Гете айтқан екен: «Ұлы дүниелер тек ұлт тілінде ғана 
жалғасады» деп. Айтса айтқандай, сарғайған тарих парақтарынан 
өз тілін ысырып қойып, өзге ұлт тілі арқылы ұшпаққа шыққан елді 
көргеніміз жоқ. Демек, рухтың негізі тілде жатыр. 

Өздеріңізге мәлім, қазақ тіліне мемлекеттік мәртебені алып 
беру оңай олжа болған жоқ. Осы бір игілікті жолда талай ат-
пал азаматтар тар жол, тайғақ кешулерден өтті. Елім, тілім деп 
күрес майданына шыққан көптеген асыл азаматтардың қажымас 
қажырқайратының арқасында туған тіліміз өз тұғырына қонды. 
Тәуелсіздік жылдары мемлекеттік тіліміз де елмен бірге жетіліп, 
қолданыс аясын кеңейте түсті. 

Халық даналығында: «Үш байлығыңды: Елің мен жеріңді және 
тіліңді құрметте. Елді жамандасаң – көмусіз қаласың, жеріңді 
қорғамасаң – кебінсіз қаласың, тіліңді қорғамасаң – қадірсіз 
боласың» деген ұлағатты сөз бар.

Бүгінгі жастар – ертеңгі қауымның қариясы. Қариялардың 
кейінгілерге айтар ақылкеңесі, аталық аманаты болады. Соны 
қазірден бастап басқа жинап, жүректен орнықты орын бермесең, 
күні ертең басың қаңырап бос тұрады, ағайын. Көңіл шіркін тың 
жер тәрізді, не ексең сол шығады, әрі мол шығады. Жалған на-
мыс, берекесіз бәсекелестік қасиет емес, ар сақтаған қасиет. Ар
намысын аяқасты еткен адам – опасыз, рахымсыздың рахымсызы. 
Қалталарыңа сенбеңдер, ағайын, істеріңе сеніңдер.

Еркін ӘБІЛ.
Қызылорда қаласы.

ШЫНДЫҚ ШЫРАҒЫ 
ӨШПЕЙДІ

Ойтүрткі

Қоғамда  абыройлы қызметімен айналасына сыйлы бо-
лып жүрген азаматтар аз емес. Мұндай адамдар еңбек жо-
лында өткенге өнеге болып, кейінгі буын үшін бағыт болар 
бағдаршамға айналады. Соның ішінде қызмет жолы ұрпақ 
сабақтастығымен байланысып жататын отбасылардың орны 
ерекше. Шаңырақтағы еңбек жолы кейін бүтін бір әулеттің 
өмір жолына жалғасып жататын жайттар кездеседі. Осындай 
сабақтастықты сақтаған отбасының бірі – Омаровтар әулеті.

Бүгінгі таңда ішкі істер органдары ардагерлері мен зей нет
керлерінің ұрпақтары ата жолын жалғап осы саланың әр түрлі 
құрылымдарында қызмет етуде. Олардың полицей жолын 
таңдауына қоғамдық тәртіп пен ел тыныштығын сақ таудағы 
аға буынның адал ісі себеп болып отыр. Осындай сәт те 
адамның тұлғалық қасиетінің қалыптасуына әсер етуші фак
тордың отбасы екені тағы бір еске түседі. Омаровтар әулеті де 
осындай абыройға ие шаңырақ. Бір отбасында үш бірдей адам 
ішкі істер органында қызмет етті. Бүгінде құрметті зейнет-
кер, отставкадағы полиция подполковнигі Балтабай Омаров, 
қарындасы отставкадағы аға прапорщик Құндызай Омарова, 
ҚАЖ қызметкері әділет майоры Бақытжан Омаров ел тыныш
тығын сақтауда елеулі үлес қосып, көпке үлгі болып келеді.

Балтабай Омаров өзінің 20 жылдың жұмыс тәжірибесіндегі 
қызықты да елеулі оқиғаларды отбасына үнемі үлгі етіп оты-
рады. Бала ұяда көргентүйгенін бөлек отау болғанда қажетіне 
жаратады. Ол да ұрпағына өз ұққанын жеткізеді. Осылай-
ша дәстүр сабақтастығы жалғаса береді. Сондықтан қоғамнан 
бөлек отбасы тәртібі де адам өміріндегі маңызды міндеттердің 
бірі. Балтабай аға тіпті, мұның мемлекет алдындағы маңызы да 
ерекше екенін айтады. 

– Қазақта «Отан отбасынан басталады» деген дана сөз бар. 
Шынында да, адам баласы үшін Отаннан кейінгі қасиетті ұғым 
– отбасы болса керек. Отбасы – Отанға қызмет етер әскер да-
ярлайтын, қанатын қатайтып, қатарға қосатын маңызды меке-
ме десек болады. Данышпанның да, ғалымның да ең алғашқы 
тәлімі мен тәрбиесі осы мекемеде қаланған. Мемлекеттің 
мықтылығы оның дана басшысына байланысты болғаны 
сияқты, отбасының берекесі – ері мен әйеліне байланысты 
екені даусыз. Ең маңыздысы, отбасылық бірлікті ұрпаққа 
жалғастыруды үйрету қажет. Әке – ұрпақтың панасы, үйдің 
басшысы әрі тәрбиешісі. Ол ұлқызын намысшылдыққа, елі 
үшін еңбек етіп, өмір сүруге баулып отыру қажет, – дейді зей-
неткер.

Осындай тәрбие мен тағылымның арқасында Омаровтардың 
ізін жалғаушы жас ұрпақ өсіп келеді. Бүгінде әділет аға сер-
жанты Самат Қанатұлы облыстық қылмыстықатқару жүйесі 
ЗК169/5 мекемесінің бақылаушысы болып қызмет атқарады. 

Жас та болса өзіне жүктелген әрбір іске аса жауапкершілікпен 
қарайтын Самат басшылық тарапынан марапаттарға ие болып 
жүр. Елжандылық пен еңбекті бойына сіңіріп өскен жас по-
лицей қылмыстың алдын алуда аянбай тер төгуде. Азаматтың 
алар асуы әлі алда.  

Қоғамдық тәртіпті сақтаудағы сақшылардың қызметі 
қашан да ерек. Ел тыныштығы мен ішкі тұрақтылық үшін 
уақытпен санаспай, қатерге қарсы жүріп қызмет атқару – 
құқық қорғаушылардың басты міндеті. Тынымсыз еңбектің 
арқасында еліміз тату күн кешуде. Осындай жауапты қызмет 
иелері – Қазақстан полициясының құрылғанына биыл 25 жыл 
толып отыр. Осыған орай отбасын патриоттыққа тәрбиелеп, 
сақшылық қызметте абыройлы еңбек еткен Омаровтар әулетін 
ҚАЖД ЗК169/5 мекемесі бастығы Т.Шәкенұлы  төл мереке-
мен құттықтап, жылы лебіз білдірді. Әулет сабақтастығының 
сақталуы, жас мамандардың бойына отансүйгіштік пен 
адамгершілік  қасиеттерді қалыптастырып, ел іргесінің берік 
орнауына септігін тигізеді. 

А.ӘБДРАШИТОВА, 
ҚАЖД ЗК-169/5 мекемесі 

әділет кіші сержанты.

Ауыл шаруашылығына беріліп 
отырған бүгінгідей қолдауға біркісідей 
атсалысып, мал шаруашылығын дамы-
ту – әрбір азаматтың міндеті. Осылай ой 
түйген Қартбай Ахметжанов Сыр мен 
Қырдың ортасы малға толғандай күй 
кешіп, терең  тыныс алып, сол бір дәурен 
көз алдында баяу өтіп жатқандай. 

...Тас кезеңнің мұнар басқан жо-
таларын бұлдырықтар бөктерлей, 
суылдаған қанатымен туған жерін желпи 
ұшып барады. Етекте жөңкіле жортқан 
ақбөкендер Айбала мен Бөріойнақтың 
тақырын бетке алып, леклек болып 
жөңкіле жортып барады. Көктемгі күннің 
нұрынан ұлпадай ақ жүндері жалт
жұлт етіп, аяғының астынан көтерілген 
шаңмен шағылысып, даланы әнге бөлеп 
елітіп, ертіп бара жатқандай. Көкте 
қанатын қағып бозторғай Нұраның сұлу 
келбетіне тамсана шырқап, сайрап тұр. 
Табиғат ана бусанып, мейірін төгіп иіп 

тұр. Селт етпейтін сезім болсайшы, бәрі 
де мәзмәйрам.

Майбұлақтың бұлағынан суын 
алып, шопандар таңғы асын қамдауда. 
Төңіректе отаротар қойлар бүйірімін 
дем алып, кер даланың кербез желіне 
үрке қарап, буы бұрқырап мамырлай 
жайылып барады.

Қалайы мен Майбұлақтың арғы 
басы, түпкі Нұра бойы қой төлдету 
науқанына қолайлы құтты қоныс ата-
мекен. Сол кездегі Жалағаш ауданының 
бірінші хатшысы Қонысбек Қазантаев 
совхоз директоры Далдабай Жалтыновқа 
мемлекеттік жоспарға сай төл алуды 
тапсырған еді. Қой фермасының фер-
ма меңгерушілері Естай, Тұрымбет, 
Қанатбай, Мүбәрактар Нұра бойының 
биік қыраттарынан алысқа көз тігіп, 
қыстан қоңды шыққан қойлардың аяқ 
алыстарының жақсы екендігіне сұңғыла, 
көреген көздер аңғарылыпақ тұр.

...Осынау көрініс Қаракеткенде 

туыпөскен Қартбайдың тынышын 
алып, күні бүгінгідей көз алдында 
көрген түстей елес болып сағымданып, 
алыстап сағынышына айналып бара-
ды. Ол кезде отыздағы жігіт шағы. 
Қарақұмды машинамен он айналса да, 
шаршадым демеуші еді. Қой төлдету 
науқанында Сыр мен Қырдың ортасы 
дүрілдеген техниканың даусымен, көңіл 
күйі шалқыған, еңбек ерлерінің мекені 
еді. Қарақұм мен Мойынқұмның ара-
сында, еңбек жолымен аңызға айналған 
дала батырлары – Данбай Шаймерденов, 
Сақып Әбжанов, Сұлтан Нұрбаев шұбар, 
күрең аттарымен үзеңгілері сартылдап, 
сағым кезген сар далада күні бүгінгідей 
көкпарын тартып бара жатқандай.

Енді міне, шау шартқан бүркіттей 
Қарақұм жақтан ескен желге тұмсығын 
көтеріп, алыстан сонау сағыныш 
мекенінен жусан иісін тартқандай.

Балқашбай ЕРТІЛЕУОВ.

ҚАРАҚҰМҒА БҰЛДЫРЫҚТАР
ҰШЫП БАРАДЫ

ПОЛИЦИЯ ӘУЛЕТІ



Белгілі қаламгер, кейінгі буын – шәкірт 
теріне ұстаз бола білген белгілі журналист 
Елібай Зұлқарнайұлы Жікі баев тың есімі 
оқырмандарға жақсы таныс. Сыр журна
листикасында өзіндік орны бар қаламгер 
Елекең өткен жылдың күзінде 60 жасында 
дүниеден озған еді.

Елібай Зұлхарнайұлы 1956 жылы 14 

қазанда Қостанай қаласында өмірге келді. 
Федоров ауданындағы Чапаев колхозын
да орта мектепті 1973 жылы тәмамдаған. 
Осы жылы ҚазМУдың журналисти
ка факультетіне оқуға түседі. Екінші 
курста оқып жүргенде әскер қатарына 
шақырылып, Амур облысындағы Байкал
Амур магистралінде азаматтық борышын 
өтейді. Әскерден соң Қостанай облысы Нау 
рызым ауданындағы «Восход» аудандық 
газетінде қызмет атқар ды. Сол жылдары 
аудандық партия ко митетінде нұсқаушы 
қызметінде бол ғанымен, кейіннен өзінің 
сүйікті ісі журналистикаға оралады. 1987 
жылы Арқалықтағы педагогикалық инс
титут тың филология факультетіне сырттай 
оқуға түседі. Елібай аға ғұмырын журналис
тика саласына арнады. Облыстық радио 
мен аудандық, кейін Қостанай және Торғай 
облыстық газет терінде жемісті еңбек етті. 

1991 жылы Сыр өңіріне қоныс аударып, 
әріптестерімен бірге «Байқоңыр» атты газет 
ашады. Ол 1995 жылы облыстық әкімдіктің 
баспасөз қызметінде, қалалық «Новая Кы
зылорда» газетін, кейін атауы өзгерген 
«КонтактК» басылымын 2006 жылға дейін 
басқарады. Қаламгер 1999 жылдан «Ка
раван» газетінің Қызылорда облысы бой
ынша меншікті тілшісі болды. 2011 жыл

дан өмірінің соңына дейін облыстағы 
алғашқы Kyzylordanews интернет газетіне 
басшылық жасады. 

Елібай аға, өмірде барынша қара
пайым еді. Жаны жайсаң, айна ла сын дағы 
адамдарға қашан да мейірін төгіп жүретін. 
Кішіге қамқор болып, білгенін үйретуден 
жалықпайтын. Қазан айында 60 жасқа 
толғанда әріптестер болып құттықтап, ақ 
тілектерімізді жаудырғанда, «арнаулы дата
ны қара ша ның басында тойлаймыз» деп ба
лаша қуанып едіңіз. Сол сіздің соңғы туған 
күніңіз боларын білдік пе?!

Соңғы рет сөйлескеніміз есімде... 
Кешқұрым әріптесіміз Сараның қайтыс 
болғанын хабарлап қоңырау шалып едіңіз. 
«Жапжас, қыршын кеттіау» деп қатты 
күрсіндіңіз.. Ертесінеақ, өзіңіздің жан 
сақтау бөліміне түскеніңізді естігенде 
сенгіміз келмеді. Әліақ, жазылып кетесіз 
деп күттік. Олай болмады. 

Елібай Зұлқарнайұлы өзінің осынау 
ғұмырында адамгершілікті жоғары қойып, 
өзінен кейінгі шәкірттеріне өнеге көрсетіп, 
қамқор болды. Ол үлкенге – кіші, кішіге – 
одан да кішік қалпын сақтай білді. Ағаймен 
бес жылға жуық бірге қызметтес болған 
уақытта қашан да өзінің тәжірибесімен 
бөлісіп отырушы еді. Біреуге ренжісек, 

бұлқанталқан болып ашуланып жатсақ, 
ағай өзінің байсалдылығымен «несіне 
шаршайсың» деп қоя салатын. 

Сол кезде еңбек демалысына кетуім 
керек болатын. Бірақ ағай әртүрлі сыл
таулармен жібергісі келмеді. Әр күн 
сайын шақырып алып, «Шынар, өте 
жауапкершілікпен қарайсың ғой» деп, 
жұмысын тапсырып кеткенін кейін ағай 
қайтыс болғаннан кейін білдім. «Кішкене 
ауырып жүрмін, емделіп келейін. Со
сын еңбек демалысына жіберемін» деп 
едіңіз. «Жаратқан иесі ажалдың тықыры 
таянғанын ерекше сездіртеді» деуші еді. 

Лев Толстой айтпақшы, «Өмір де
ген – өлім».  Өмір дегеніміз – пендешілік 
тағдырыңа мойынұсыну немесе өзіңнің 
әлсіздігіңді сезіну ғана. Өмірден өткен 
кімдекім көзден кеткен соң көңілден де 
көмескілене беретіні – өмір заңдылығы. 
Журналистика саласына салған ізін шәкірт
терінің санасында жаңғырту мақса тында 
белгілі қаламгер, Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі Елібай Жікібаев пен жас 
журналист Сара Омарованы еске алуға 
арналған шахмат және дойбы ойындары 
бойынша турнир өткізіледі. 

Шынар БЕКБАН.

Сб
www.syrboyi.kz

Сенбі, 24 маусым, 2017 жыл. №93-94

назар 7

хабарландырулар
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204ө бұйрығымен 

бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау 
құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің 
қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ «Солтүстік Нұралы кенішіндегі 
№1көлденең ұңғымаға баратын кірме автожол салу және Солтүстік Нұралы 
кенішіндегі №1көлденең ұңғыманы электрмен қамту» жұмыс жобалары бойынша 
қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазыбек би к., 13 ме
кенжайында және Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com электронды поштасы 
арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 299211.
***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212ІІІ 
Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 57бабының талаптарына сәйкес 
«Солтүстік Нұралы кенішіндегі №1көлденең ұңғымаға баратын кірме автожол 
салу және Солтүстік Нұралы кенішіндегі №1көлденең ұңғыманы электрмен қамту» 
жұмыс жобалары жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік экологиялық сараптамаға 
жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік сараптама
дан өткізу кезеңінде өздерінің ойпікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 299211.

«Қызылорда облысы бойынша іске 
асырылуы жоспарланатын жергілікті мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін бекіту 

туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 
2017 жылғы 15 ақпандағы № 89 шешіміне 

толықтыру енгізу туралы
«Мемлекеттікжекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Респуб ли  ка

сының 2015 жылғы 31 қазандағы Заңының 24бабының 1) тармақшасына 
сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

1. «Қызылорда облысы бойынша іске асырылуы жоспарланатын 
жергілікті мемлекеттікжекешелік әріптестік жобаларының тізбесін 
бекіту туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 15 
ақпандағы № 89 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5748 нөмірімен тіркелген, 2017 жылғы 11 наурыз
да облыстық «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде, 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық 
түрдегі эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 18 наурызда жария
ланған) мынадай толықтыру енгізілсін:

аталған шешіммен бекітілген Қызылорда облысы бойынша іске 
асырылуы жоспарланатын жергілікті мемлекеттікжекешелік әріптестік 
жобаларының тізбесі мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«2. Қызылорда қаласы Исатай Тайманов көшесінде ауысымына 400 
қабылдауға арналған емхананы ашу (20172023 жылдарға)».

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық 
мәслихатының

хатшысы

Н. Байқадамов

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 
кезектен тыс 

13-сессиясының төрағасы

А. Махамбетов

Қызылорда облысы Арал ауданы 
Арал қаласының шекарасын

(шегін) өзгерту туралы
«Қазақстан  Республикасының  Жер  кодексі» Қазақстан Рес публи

ка сының 2003 жылғы 20 маусымдағы Кодексіне  және  «Қазақстан 
Респуб ликасының әкімшілік  аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан 
Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы  Заңына  сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Қызылорда 
облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Осы қаулы мен шешімнің қосымшасына сәйкес Қызылорда об
лысы Арал ауданы Арал қаласының шекарасы (шегі) Арал ауданының 
әкімшілік аумағы жерлерінен жалпы алаңы 2864 гектар жерлерді қосу 
арқылы жалпы алаңы 6813 гектар болып өзгертілсін.

2. Осы қаулы мен шешімнің орындалуын бақылау Арал 
ауданының әкімі   М.Ә.Оразбаевқа жүктелсін.

3. Осы қаулы мен шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық 
мәслихатының кезектен тыс
13-сессиясының төрағасы
_____________ А. Махамбетов

Қызылорда облысының 
                әкімі 
          
______________ Қ. Көшербаев

Қызылорда облыстық
мәслихаты хатшысы

______________ Н. Байқадамов

№ Жерлердің атауы Жалпы 
көлемі (гектар)

Оның ішінде:
елдi 

мекендердiң 
жерi

өнеркәсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметі, 
қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына 

арналған жер және ауыл шаруашылығына 
арналмаған өзге де жерлер

босалқы жерлер

1 2 3 4 5 6
1 Арал қаласының бекітілген шекарасы (шегі) 3949 3949  
2 Арал қаласының шекарасына (шегіне) Арал 

ауданының әкімшілік аумағы жерлерінен 
қосылатын жерлер

2864  72 2792

3 Арал қаласының шекарасы (шегі) 6813 3949 72 2792

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «16» мамыр №787 қаулысына
және Қызылорда облыстық мәслихатының

2017 жылғы «16» мамыр №120 шешіміне 
қосымша

Қызылорда облысы Арал ауданы Арал қаласының шекарасына (шегіне) Арал ауданының
әкімшілік аумағы жерлерінен қосылатын жерлердің экспликациясы

№ Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні мен уақыты

Шілде Тамыз Қыркүйек Қазан Қараша Желтоқсан
1 Жаханов Бахыт 

Дүйсенұлы Басқарма басшысы 3 шілде 1 тамыз 4 қыркүйек 2 қазан 1 қараша 4 желтоқсан

2 Бекішев Талғат 
Болатбекұлы

Басқарма басшысының 
орынбасары 3 шілде 1 тамыз 4 қыркүйек 2 қазан 1 қараша 4 желтоқсан

3 Пашкенов 
Омирхан

Басқарма басшысының 
орынбасары 3 шілде 1 тамыз 4 қыркүйек 2 қазан 1 қараша 4 желтоқсан

4
Сыздықов 
Пірмұхаммед 
Айтбайұлы

Басқарма басшысының 
орынбасары 3 шілде 1 тамыз 4 қыркүйек 2 қазан 1 қараша 4 желтоқсан

Қызылорда облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының 
биылғы жылдың ІІ жарты жылдығында 

«Ашық есік күнін» өткізу кестесі

Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні мен уақыты Мекеменің  
мекен-жайы

Калиев Ганижан
Пиртазаевич 

Департамент басшысы Әр айдың  1ші және 
3ші сәрсенбісі 
сағ. 15.0017.00

Қызылорда қ., 
Жалаңтөс баһадүр 
к., №2

Егембердиев Марат
Темирбекович

Департамент басшысының
орынбасары

Әр айдың  1ші және 
3ші жұма күні 
сағ. 16.0018.00

Қызылорда қ.,
Жалаңтөс баһадүр 
к., №2

Турымтаев Кайрат
Казиханович

Департамент басшысының 
орынбасары

Әр айдың  2ші және 
4ші бейсенбісі 
сағ. 16.0018.00

Қызылорда қ.,
Жалаңтөс баһадүр 
к., №2

Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті 
басшыларының жеке және заңды тұлға өкілдерін қабылдау кестесі

Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінде 
23-38-09 сенім телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды.

«Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» дегенді бұрынғылар бекер айтпаса керек. Қазіргі 
таңда халық та ауруды табиғат аясынан, ондағы жәндіктерден жұқтыру үстінде. Соның бірі Конго
Қырым геморрагиялық қызбасы.

КонгоҚырым қызбасы табиғи ошағы бар аурулар қатарына жатады. Негізінен бұл дерт 
кененің шағуы арқылы пайда болады. Көбінесе адамға көктемгіжазғы айларда жұғу көрсеткіші 
жоғарылайды. КонгоҚырым ауруымен науқастанғандар ел ішінде жыл сайын тіркеліп келеді.

Аурудың алғашқы белгілері 34 күнге созылып, дене өте қатты қызынып, әлсіздік пайда бола
ды. Сонымен қатар, бас ауырып, бұлшық еттердің, буынның ауырғандығы білінеді. Мұнымен қоса, 
ауру жедел басталып, дене қызуы тез арада көтеріледі. Кейде қатты қалтырау да кездеседі. Денеге 
жабысқан кенені бір ден жұлып алып тастауға болмайды. Тәні нен кенені байқаған жан оның үстіне 
бір неше тамшы сұйық май немесе керосин та мыз ғаны абзал. Сонда кененің тыныс жолдары бітеліп, 
өзі сыртқа шығады. Кене жабысқан жерді тез арада спиртпен немесе йодпен сүрту пайдалы. Кене 
шаққан адам тез арада дәрігерлердің көмегіне жүгінгені жөн.

А.ЕГІЗБАЕВА,
ЗК-169/1 мекемесінің дәрігерлік 

бөлімнің аяжаны, әділет старшинасы.

кене жазда да қауіпті

11 маусымнан бастап уылдырық шашу кезеңі 
аяқталып, балық аулау маусымы ашылды. ҚР   Ауыл 
шаруашылығы министрлігі орман шаруашылығы 
және жануарлар  дүниесі комитеті төрағасының 
міндетін атқарушының  2015 жылғы 24 шілдедегі  
№ 190 бұйрығымен бекітілген  «Балық ресурста
ры мен басқа да су жануарларын, олардың бөліктері 
мен дериваттарын пайдалануға шектеу мен тый
ым салу»  ережесіне сәйкес,  Кіші Арал теңізіндегі 
сағадан Оңтүстік Қазақстан облысының әкімшілік 
шекарасына дейінгі Сырдария өзенінде 1 сәуiр мен 
30 мамырды қоса алғандағы аралықта, Қызылорда 
облысының шегіндегі су айдындарында 20 сәуірден 
10 маусымды қоса алғандағы аралықта және  Кiшi 
Арал теңiзiнiң су айлағында 1 мамырдан 10 мау
сымды қоса алғандағы аралықта балық аулауға тый
ым салынған болатын. Осы кезеңде, көлемі 328,8 
мың гектар Кіші Арал теңізі мен аудандағы басқа да 
көлемі – 28,801 мың га болатын 14 жергілікті балық 
шаруашылығы маңызы бар су айдындарында, 
облыстық орман және жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясының, Арал инспекциясы бөлімінің 11 
мемлекеттік инспекторы, ҚР Жануарлар дүниесін 
қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы 
2004 жылғы 9 шілдедегі № 593 Заңын басшылыққа 
ала отырып, Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн мо
лайту және пайдалану саласындағы мемлекеттiк 
бақылауды және қадағалауды жүзеге асыра
тын лауазымды адамдардың құқықтары мен 
мiндеттерiнде белгіленген тәртіппен инспекциялық 
бақылау жұмыс тарын жүргізіп келеді. Биылғы 
тыйым салынған уақытта, бөлімнің мемлекеттік 

инспекторларының қырағылықты жұ мыс  тары 
барысында Арал ауданы  бойынша «Балық ау
лау қағидаларын» өрескел бұзған 60 құқық 
бұзушы құрықталып, оларға Қазақстан Рес пуб ли
касының «Әкімшілік Құқық Бұзу шы лық туралы» 
Кодексінің 383бабының, 3бөлімімен әкімшілік 
іс қозғалып, Арал ауданы сотына жолданды. 
Құқық бұзушылардан 2174 келі балық тәркіленіп, 
табиғатқа келтірілген зияндары үшін – 542010 
теңге мемлекет пайдасына өндірілуде. Мемлекеттік 
инспекторлардың талаптарына бағынбаған қаскөй 
(браконьер) 5 азаматқа шара қолдануға Арал ау
даны ішкі істер бөліміне жолданды. Құқық бұзу
шылардан 25 дана моторлы жеңіл қайық және 92 
ауқұралдар уақытша тәркіленіп алынды. Балық 
шаруашылығы ұйымдарының 1 қорық шысына 
Ауыл шаруашылығы ми нис трінің 2015 жылғы 26 
маусымдағы №1803/578 бұйры ғымен бекітілген 
«Аң шы лық және балық шаруа шылықтары субъек
тілерінің қорықшылық қыз меті туралы үлгілік 
ережесінде» белгіленген өз міндеттерін орын
дау  да олқылықтар жібер гені үшін, әкімшілік шара 
қолданылып, айыппұл салынды. Сонымен қатар, 
елді мекендерде және балық аулау учаскелерінде 
үгітнасихат жұ мыс тары ұйымдастырылып, бас
пасөз бетіне мақалалар жарияланды.

Е.ЕСІРКЕПОВ,
облыстық орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі 
аумақтық инспекциясы Арал 

инспекциясы бөлімінің басшысы.

БАЛЫҚ АУЛАУ МАУСЫМЫ АШЫЛДЫ

ӨМІРГЕ ҚҰШТАР ҚАЛАМГЕР ЕДІ

Табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі 

басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының, 
«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі 
Заңының, «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптама
сын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі 
№ 756 қаулысына сәйкес Қызылорда облысының әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Мемлекеттік жер қорындағы алқаптардың саяқ шегіртке зиянкестерімен 
зақымдануына байланысты Қызылорда облысының Қызылорда қаласы мен Сыр
дария аудандарының аумағында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше 
жағдай жариялансын.

2. Төтенше жағдайды жою басшысы Қызылорда облысы әкімінің орынбаса
ры С.С. Қожаниязов тағайындалсын және осы шешімнен туындайтын тиісті іс
шараларды жүргізу тапсырылсын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбаса
ры С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

             Қызылорда облысының
                              әкімі      Қ. Көшербаев 

Жоба

Тәуелсіздік  жылдарында жүр  гі зіліп 
жатқан сыртқы сая  сат пен ішкі тұрақ
тылықтың нә ти жесінде Қазақстан бүгінде 
бүкіләлемдік қауымдастықтың бел сенді 
мүшесіне айналды. Ел Президентінің 
2005 жылғы 14 сәуірдегі «Сыбайлас жем
қор лыққа қарсы күресті күшейту, мем
ле кеттік органдар мен лауазымды адам
дар қызметіндегі тәртіп пен реттілікті 
нығайту жөніндегі шаралар туралы» 
Жарлығын іске асыру мақсатында ҚР 
2015 жыл ғы 18 қарашадағы «Сыбай
лас жемқорлыққа қарсы ісқимыл тура
лы» Заңы қабылданды. Заң ның мақсаты 
– азаматтардың құ қық тары мен бос тан
дықтарын қорғау, сыбайлас жем қорлық 
кө рi нiстерiнен туындайтын қа уiп
қатерден сақтанып, құқық бұ зу шылықтың 
алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу 
және ашу. Сондайақ, билік басындағы 
лауазым иелерінің қызмет бабын жеке 
басының мақсатына пайдалануы  на, ке
леңсіз әрекеттеріне тосқауыл қою. Атал
ған заң талаптарында барлық мемлекет 
қызметшілеріне және құқық қорғау ор
гандары, арнаулы қызметтердің лауазым
ды адамдарына кәсіпкерлік қызметпен 
айналысуға, соның ішінде шаруашылық 
жүргізуші субъектілерді басқару органда
рына, ақы төленетін қызметтер атқаруға 
тыйым салынатыны көр сетілген. Осыған 
сәйкес, барлық мем лекеттік органдар 
мен лауазымды адамдар өз құзыреті ше
гінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
жүргізуге міндетті.

«Қазақстан Республикасының 
20152025 жылдарға арналған  сыбайлас 
жем қор лыққа қарсы стратегиясы ту
ралы» Елбасының 2014 жылғы 26 
желтоқсандағы №986 Жарлығы негізінде 
облыстық энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық бас қармасы 
да бірқатар шаралар жоспарын бекіткен. 
Басқармада Мемлекет басшысының 
«Ұлт жоспары – қазақстандық арманға 
бастайтын жол» атты мақаласын тал
дау және 2016 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап қолданысқа енген мемлекеттік 
қызметшілердің «Әдеп кодексі» бой
ынша түсін діру мен оқыту жұмыстары 
жүр гізілді. Жылдың алты ай лық қо ры
тындысы бойынша бас қар мада құқық 
бұзушылық пен сыбайлас жемқорлық 
көріністері орын алған жоқ. Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштеріне қол
даныстағы Заңнама талаптарына сай жа
уаптар берілуде. Сонымен қатар маман
дар тұрақты түрде аудандарға және елді 
мекендерде тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық мәселелері бойынша 
тұр   ғындармен жеке қабылдау өткізіп 
тұрады. Бұл жұмыстар алдағы уақытта 
да өз жалғасын таппақ.

Қызылорда облысының 
энергетика және тұрғын 

үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 

құқықтық жұмыстар бөлімі.

жеМқОРЛЫқпен 
кҮРеС – ОРтақ паРЫзЫМЫз

Қызылорда облыстық мәслихатының
2017 жылғы 16 мамырдағы №117 шешімі

Кезектен тыс 13-сессия                                  Қызылорда қаласы

Қызылорда облысы 
әкімдігінің 

2017 жылғы 16 мамырдағы 
№787 қаулысы

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 

2017 жылғы 16 мамырдағы 
№120 шешімі

БІРЛЕСКЕН ҚАУЛЫ және ШЕШІМ 

Мемлекеттік тіркеу №5880  20.06.2017 жыл

Мемлекеттік тіркеу №5879  20.06.2017 жыл Қызылорда қаласы
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“Қазақтың жаны – 
домбыра”

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ МҮЛІКТЕРІ 
ТЕНДЕР АРҚЫЛЫ ЖАЛҒА БЕРІЛЕДІ
2011 жылдың 1 наурызын-

да Қазақстан Республикасы ның 
«Мем лекеттік мүлік туралы» Заңы 
қабылданды. Аталған Заң негізінде 
2015 жылы 17 наурызда Қазақстан 
Республикасы Ұлттық  экономика 
Министрінің бұйрығымен «Респуб
ликалық мүлікті мүліктік жалдауға 
беру қағидасы» бекітілді. Осы 
қағидаға сәйкес, су шаруашылығы 
құры лыстарын, жер учаскелерін, 
тұрғын үй қорын және Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкісіне 
берілген мүлікті, ҚР Қарулы Күш
терінің басқа да әскери құры
лымдарының әскери мүлкін 
және пайдаланылмайтын әскери 
мүлкін   қоспағанда мемлекеттік 
мен  шіктегі (мемлекеттік заңды 
тұлғалардың) жылжымалы және 
жылжымайтын мүліктері  мүліктік 
жалға беру нысандары болып та-
былады.  Облыс көлеміндегі рес
публикалық мемлекеттік заңды 
тұлғалардың нысандарын мүліктік 
жалға беру, баланста ұстаушының 
жазбаша келісімі бойынша мемле
кеттік мүлік және жекешелендіру 
департаменті жүзеге асырады. 
Мүліктік жалға беру келісім шар-
ты,  үш жылдан аспайтын мерзімге 
жасалады.  Нысандарды жалға беру 
жөнінде тізілімнің веб порталын
да хабарлама беріледі және  
мемлекеттік мүлік тізілімнің веб 
порталында  www.gosreestr.kz  Ин-
тернет желісінде орналастырылған 
жалдауға беру шарттары бойын-
ша электрондық форматта тендер 
өткізіледі. 

Түскі ас залдары бар орта білім 
беретін мемлекеттік заңды тұлға
лардың асханаларын мүліктік жал-

дау (жалға алу) кезінде, жалдау 
есебіне түскі ас залдарының алаңы 
мүліктік жалға берілмейтіндіктен, 
тек тағам блогының алаңы мен  
қосалқы үйжайлары қосылады.

Орта білім беретін мемлекеттік 
заңды тұлғалардағы мүліктік жал
дауға (жалға алу) берілетін үй
жайларды жалға алу ақысының 
мөлшерлемесін есептеу, орта 
білім беру ұйымдарында білім 
алушыларды тамақтандыруды 
ұйымдастыру бойынша көрсеті
летін қызметтерді сатып алу ту-
ралы шарт жасасқан өнім беруші 
жазбаша өтініш берген кезде бір 
оқу жылына жүргізіледі. 

Қызылорда мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру департа
менті нің негізгі міндеттерінің бірі,  
жалға беру қағидасын басшылыққа 
ала отырып, мемлекеттік заңды 
тұлғаларға бекітіп берілген, уа
қыт ша пайдаланылмай тұрған  
тұрғын үй емес жайлар мен құрал
жабдықтарды анықтап, олар-
ды жалға беру арқылы бюджетке 
салықтық емес түсімдерді  түсіру.  
Осы бағытта департамент тұрақты 
түрде жұмыс жүргізіп келеді.  

Қазір мемлекеттік заңды тұл
ғалардың нысандарын жалға беру 
жайлы тендер  электронды формат-
та өткізіледі және оның жеңімпазын 
департамент қалыптастырған тен-
дер өткізу жөнінде құрылған 
тұрақты комиссия анықтайды.  

Дүйсен БАЙГАЗИНОВ, 
Қызылорда мемлекеттік 

мүлік және  жекешелендіру 
департаментінің бөлім басшысы.      

СПОРТ АЛАҢЫНДАҒЫ 
АРДАГЕРЛЕР

Жаңақорған аграрлытехникалық колледжінің спорт залында волей-
болдан ардагерлер арасында турнир жылда өткізіледі. Осымен оныншы 
рет ұйымдастырылған бұл бәсекенің негізгі ұйымдастырушы – колледж 
 директоры Мадияр Ахметов пен саясаттану ғылымдарының докторы, про
фессор Есенжол  Әлияров.  Алғашында 4 команда қатысқан бәсеке деңгейі 
өсіп, оншақты команда сайысқа түсетін дәрежеге жетті. 

Жастары ұлғайып, 40 пен 70 жас аралығындағы ардагер спортшылар 
тоспа доптың әдісайласына жетік екен, қызықты ойын өрнегін көрсете 
білді. Допты қабылдап, пас беруде баяғы жастықтың ұшқыны байқалды. 
Дегенмен,  сайыста дайындығы күштінің мәртебесі үстем болады. Бұл тур-
нирде де алаң иелерінің басымдығы айқын көрініп, сайыс қорытындысында 
колледж командасы бірінші орынды иемденді. Екінші орын «№169 
түлектері» командасының қанжығасында кетсе, жүлделі үшінші орынды 
«Қосүйеңкі» командасы еншіледі. Ойын соңында «№169 түлектерінен» 
Ғалым Сәрсенов, колледждік Нартай Төлбасиев, қосүйеңкілік Нұрхан 
Бекқұлов, өзгенттік Ермек Ілиясов пен «№163 мектеп түлектері» команда-
сынан Талғат Минуаров үздік ойынымен, ал, төреші Марат Орынбаев  әділ 
төрелігімен көпшілік ықыласына бөленді.

Турнир соңында жеңімпаз командалар мен үздік ойыншылар құ
рыл   тайшы мен ұйымдастырушылардың, аудандық спорт және дене шы
нықтыру бөлімінің тағайындаған дипломдарымен, ақшалай және заттай 
сыйлықтармен марапатталды.

Н.НАЗымхАНұлы.
Жаңақорған ауданы.

ЖАрАмсыЗ Деп 
есептелсіН

Дуисенбаев  Ербол Кенес
баевичтің атына Қызылорда 
облысы, Қызылорда қаласы, 
Комсомол ауылы, 2көше, 
№11 учаскесіне (қазіргі Қы
зыл жарма ауылы, Ө.Махан
бетов көшесі №11 үй) бе рілген 
жер учаскесіне жеке мен шік 
құқығын беретін акті  сінің 
(кадастрлық №10156039
3424, №0209751 26.04.2012 
ж.) түпнұсқасы жо ғалуына 
бай ланысты жарам сыз деп 
есеп телсін.

* * *
Шотаев Әбибулла Әбді

жол дасұлының  атына Қызыл
орда қаласы, «Монолит» 
баубақша қоғамы, №141 
«А» учаскесіне берілген жер 
учаскесіне жеке меншік құ
қы ғын беретін актісінің (ка
дастрлық №101560768840 
20.11.2007 ж.) түпнұсқасы жо
ғалуына байланысты жарам
сыз деп есептелсін.

Жақсылық пен берекетке толы Қадір түнінде  ҚМДБ
ның облыс бойынша өкілдігі, орталық «АқмешітСырдария» 
мешітінде жылдағы дәстүр бойынша «Құлшылық самалы – 
Рамазан» атты шығармалар байқауының нәтижесі жарияла-
нып, жеңімпаздар марапатталды. Бәйгенің мақ саты тұрғындар 
мен жастарға қасиетті Рамазан айының құндылығын түсіндіре 
отырып, шығармашылық белсен ділікті арттыру еді.   Рамазан 
айы туралы шығармалар қасиетті айдың нығметтерін қам
тыған. Ораза туралы ұлы ойшылдар айтқан тәмсілдер мен 
өнегелі қиссалар да бар. 

Қадір түнінде шығармашылық байқаудың жеңімпаз
дарына, аймақтағы Ислам дінінің өркен жаюына атсалысып, 
белсенді ақпараттандыру жұмыстарын жүргізген тілшілерге 
бас имам Т.Омаров Алғыс тапсырып, қаржылай сыйсияпат 
көрсетті.

м.мереЙ. 

«Құлшылық самалы – Рамазан»

Ә.тәжібаев атындағы облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасы абонементтік қамтамасыз 
ету секторында «Үздік оқырман-2017» бенефисін 
өткізді. 
Шараға кітапхананың белсенді оқырманы Әбутәліп 

Байбахтиев шақырылды. Ол 1990 жылдан бері кітап
хананың тұрақты оқырманы және осында өтетін түрлі 
шараларға үзбей қатысады. Әбутәліп  аға сонымен бірге 
белсенді өмірлік ұстанымдарымен, көңілді мінезімен 
және жаңа заман жетістіктерін  бойына сіңіріп, жаңа 
тәсілдерді ойластырып жүрген  азамат. Тек өткен 

жылдың ішінде ол 200ден аса кітап оқып шыққан. 
Оқыған кітаптарынан «Менің сүйікті кітаптарым» атты 
кітап көрмесі ұйымдастырылып, слайд жасалды. 

Ол өзі оқыған кітаптарынан алған әсерін кеш 
қонақтарымен бөлісті. Кешке қатысушылар «Үздік 
оқырман» туралы пікірлерімен бөлісіп, шараның 
қызықты өтуіне белсенділік танытты. Шара кітап пен 
кітап оқудың үлкен бір мерекесіне айналды.

Ш.ЖАмАлтеГі.

200 кітап оқыған оқырманмен кездесу

Қазалыдағы кәсіпкерлермен 
өткен жүздесулердің бірінде ау-
дан әкімі Нажмадин Шамұратов 
«Елбасы бастамасымен жүзеге 
асырыла бастаған мемлекеттік 
бағдарламалар бизнестің қарқынды 
дамуына кеңінен жол ашуда. 
Баршаңызды мемлекет тарапынан 
беріліп жатқан көмектерді ұтырлы 
пайдалануға шақырамын» 
дегені барды. Нақты кезеңде 
«Бастау бизнес» жобасының 
оқу курсын тәмамдаған 
бірқатар тұрғын кәсіпкер 
ретінде шаруасын бастап кетті.

Мемлекет басшысының 
тап сырмасына сәйкес аталған 
бағдар ламада тұрғындардың 
жұмысқа орналасуы немесе 
өзінің ісін ашуы үшін қажетті 
кәсіби дағдыға жаппай оқыту 
мен үйрету көзделуде деседі 
сала мамандары. Мұндай 
қадамның тиімділігін «жап-
пай кәсіпкерлікті  дамыту» 
бағыты бойынша «бастау биз-
нес» жобасы аясында оқы
тылған азаматтардың өз ісін 
жүргізуге шағын несие алуы-
на мүмкіндігі болуынан ізде
ген абзал. Осыны түсінген 
қазалылық кәсіпкерлердің 
ара сында өздеріне көрсетіліп 
отыр ған қолдауларды тиімді 
пайдаланып, білек сыбана 
кіріс кен іскер жандардың қатары 
жылдан жылға артуда. 

Солардың бірі – кент орта
лығындағы «Жанбота» сұлулық 
салонының иесі – Айнұр   Найпова. 
Білгеніміздей, Айнұр «Бастау биз-
нес» жобасы бойынша оқу кур-
сын бітіріп, сертификат алып-
ты. Мектепте үздік шәкірт атанған 
қарындасымыз алғашқыда қаржы 

саласын таңдаса керек. Колледжден 
соң мамандығы бойынша қызмет 
те жасапты. Алайда санасында со-
нау бала кезінен қалыптасқан 
әсем дікке, жинақылыққа, өнерге 
деген құштарлық бір сәтке де 
көмескіленбеген. Сол ізгі арманы 
Айнұрды алға жетеледі. «Ойды ой 
қозғайды» деген бар. Бір күні әкесі 

Әлімжанның «Адамға қосалқы ма
мандық ешқашан артықтық етпейді. 
Қызым, сен шаштараз мамандығын 
игеріп алсаң қайтеді?» демесі бар 
ма?! Үлкенді құрметтеп өскен 
қазақ тың аруы әке сөзін екі еткен 
жоқ. Осылайша Айнұр Орынбор 
қаласына сапар шекті. Шаштараз 
мамандығын игерді. Үлкен шаһарда 
еңбек етіп, тәжірибе жинақтады. 

Тарихы терең қаланың тұрғындары 
қаршадай қызды жатырқаған жоқ. 
Әсілі адамгершілік ұғымы ұлтқа 
бөлінбейді екен. Айнұр Орынбор-
да осыны түсінді. Олай демегенде 
ше? Әдепкіде қорқасоқтап тұрған 
шағында шаш қидыруға алдына 
келген орыстың қызкеліншектері 
«Сіз қысылмаңыз. Именбей жұмыс 

жасай беріңіз» деп жігерін жа-
ныды. Арада өткен күндермен 
бірге Айнұрдың да шеберлігі 
толыса берді.

Елге оралған соң ке
йіпкеріміз сән бизнесін жан-
дандыруды қолға алды. Өзі 
ашқан сұлулық  салонын 
қырмызы қызғалдақтай қызы
ның есімімен «Жанбота» деп 
атады. Талабы бөтен емес. 
Тұтынушылар дән риза. Оған 
қоса екі адамды тұрақты 
жұмыспен қамтып отыр. 

– Біздің сұлулық  салонында 
шаш қиюдан басқа әлденеше 
қыз мет түрлері бар. Яғни, бет 
әрлеу, қас теру, кірпік, шаш 
жалғау, тыр нақ сәндеу секілді 
жұмыстар  атқа рылады. Бағасы 
да басқа салондарға қарағанда 
қолжетімді. Жеңілдіктерді кө
бірек ұсынуға тырысамыз. Тұ
рақты клиенттеріміздің  ту   ған 
күндерінде міндетті  түр де 
арзандатылған қызмет жа

са  лады. Бұл өзара бәсекелестікті 
көте ріп, жұмыстың сапалы атқа
рылуына үлесін тигізері анық. Ке-
лешекте орталықтан жер алып, 
салонымыздың ауқымын ұлғайту 
жоспарымызда бар, – дейді жас 
кәсіпкер.

Жұмабек тАБыНБАеВ. 
Қазалы ауданы.

СҰЛУЛЫҚ СЫЙЛАҒАН САЛОН

“Әннің де ес  
тісі бар, есері бар, тың 
даушының құла ғын кесері бар”.  Расын да, 
кейде даңғаза эстрададан гөрі дәстүрлі ән 
жанға жақын сезіледі. Алайда, қазір жас 
әншілердің басым бөлігі эстра далық әндерді 
орындауға құмар. Қазақтың қара домбы
расын қолға алып, алты қырды асыра ән сала
тын жастардың шоғыры аз. Сол санаулылардың 
қатарына ұлттық нақышты, ұлттық бояу
ды жоғалтпауға тырысатын талғампаз 
әнші Жарасхан Төлебай кіреді. Себебі, халық 
әндерін ерекше құрметтейтін өнерлі 
өреннің “Балқурайды”, Жаяу Мұсаның 
“Ақ сисасын” тамылжыта орын дауы 
тыңдарманын талай мәрте сүй сін дірген. 
Мектеп қабырғасынанақ, музыкаға 
жақын болған Жарасхан бүгінде – 
дәстүрлі әндердің дарабоз орындаушы
сы. Жуырда республикалық, об лыстық 
байқауларда оза шауып, халықтың 
ыстық ықыласына бөленіп жүрген 
жас әншімен дәстүрлі өнер төңірегінде 
әңгіме өрбіткен болатынбыз. 

– Қазақта “өнер әкенің қанымен, ана-
ның сүтімен дариды” деген бар. сізге 
кімнен дарыған?

– Өнерлі әулеттің ұрпағы бола тұра, басқа 
мамандықты армандауым мүмкін емес шығар. 
Анам да, әкем де өнерге жақын. Нағашыларым да 
өз заманында жыршы болып, тілінің уыты болған 
соң, көңілге жақпаған нәрселерді ауыл арасында 
өлеңге қосқан көрінеді. Мен де кішкентайымнан 
әнге әуес келдім. Дарыным сол кезде байқалса керек, 
ұстаздарым үнемі мектепаралық кештерде міндетті 
түрде ән айтқызатын. Осылайша, дәстүрлі әнші болуға 
бала кезден қызықтым, алдыма мақсат қойдым. Және сол 
бағытта шаршамай еңбектенудемін. Қазір Қуандық Рахым, 
Әбдіжаппар Әлқожа секілді таланттардың әндеріне сөз жазып 
жүрмін. Алдағы уақытқа деген жоспарым көп.

– сахнаға бейімделген әншісіз. Дегенмен, сахнаға шығарда 
бойыңызды әлі де қорқыныш билейтін шығар...

– Біріншіден, киелі сахна төріне шығу үшін дауыс ырғағында сұлу 
нақыш, келісті көркемдік болу керек. Сондайақ, кез келген адам сахнаға 
шықпайды. Оған тек шынайы талант иесі, дарынды жан ғана көтеріліп, 
құдіретті өнерімен тыңдарманын баурайды деп есептеймін. Және оған 
шығарда әрбір әншінің бойын сәл де болсын қорқыныш билеуі керек. Сах-
на саңлақтарының өзі мұны жоққа шығарған емес. Өйткені, ол қорқыныш 
– халық алдындағы жауапкершілікті сезіну.

– сахна саңлағы деп қалдыңыз. Өзіңіз өнер әлемінде кімдерді үлгі 
тұтасыз?

– Мен үлгі тұтып, өзіме ұстаз санайтын адамдар аз емес. Дегенмен, 
“Ұстазыңды атаңнан да әзіз тұт” дейді халық даналығы. Оның үстіне өнер 
ешқашан үзілмеуі тиіс дүние. Ал оны әрі қарай жалғап әкететін – талант-
ты ізбасарлар. Мен сол өнерде өзіндік орнын қалыптастырған Шолпан 
Бейімбетова, Руслан Ахметов, Айбек Тәңірбергенов секілді ұстаздарымның 
өнегелі жолын жалғастырушымын. Міне, осы кісілерді ерекше қадір тұтып, 
өзіме үлгі санаймын.

– Дәстүрлі әндердің болашағы туралы не айтасыз? Батысқа 
бетбұрушылық заманында эстрада дәстүрлі өнерді ығыстырмады ма? 
сондай-ақ, осы киелі өнердің насихатталу деңгейіне тоқталсаңыз.

– Халық 
жү регiнiң үнiн, 

оның ойы мен се
зiмiн, бар болмысбiтiмiн 

жеткiзуге кейде эстрадалық әндердiң шама-
сы жетпейді. Ол тек ұлттың тарихи қалыптасуынан 

бастау алған, қоңыр дауысты домбырадай ұлттық аспап-
тармен бiрге жасап, бүгiнгi күнге жеткен дәстүрлi әннiң сан 
қырлы күшқуатына тән. Оған қоса қазақтың жаны – домбы-

ра, дәстүрлі әні мен күйі, төл өнері. Атабабаларымыздың 
жүріп өткен жолындағы бүкіл тыныстіршілігі, қайғы

қасіреті, мұңшері, аңсарарманы мен қуанышы осы 
жырдастан, терметолғаулардан көрініс табады. 

Сондықтан, қаншама ғасыр бойы құндылығын 
жоғалтпай, қайта дамып келе жатқан дәстүрлі 
әндеріміз ешқашан сұраныссыз қалмайды деп 
ойлаймын. Қазір Ерлан Рысқали, Тілеулес 
Құрманғалиев, Жақсыкелді Маясаров секілді 
ағаларымыз дәстүр сабақтастығын сәтті 
жалғап, дәстүрлі әнді дамытуда, оны насихат-
тап, елге жеткізуде көп еңбектеніп жүр. Ендігі 
кезек біздің буынның жауапкершілігіне, баба-
лар мұрасына деген сүйіспеншілігіне байла-
нысты.

– Өнерде шекара жоқ. Десек те, дәстүрлі 
ән өнері Арқа мектебі, сыр мектебі, Жетісу 
мектебі деп бөлінеді...

– Әр өңірдің өзіндік орындаушылық 
шеберлігі, мақамсазы жағынан әртүрлілігі бар. 
Мысалы, Батыс мектебі төкпелі қағыстарымен 

ерекшеленсе, АлтайТарбағатай ән мектебінің 
өкілдері әнді теріс қағыста айтады. Ал Сырдың 

жыршылық мектебін кезінде Тұрмағамбет 
Ізтілеуов, Қарасақал Ерімбет, Омар Шораяқұлы, 

Даңмұрын Кенжебекұлы сынды Сыр сүлейлері 
қалыптастырып кеткен. Оны бүгінде кейінгі ұрпақ 

сабақтастыруда. Өшпейтін рухани мұра қалдырған 
олардың жыртолғаулары әлі күнге дейін маңызын 

жоғалтқан емес. Жалпы, қазақ даласының табиғаты осылай 
бөлінуге алып келген деп есептеймін.
– Осы өнер түрін жаңаша бағытта өңдеу пайда болғалы 

қоғам пікірі екіге бөлінді. Бірі мұны құптаса, келесісі мүлде қарсы. 
сіздің ойыңызша қалай?

– Негізінде дәстүрлі ән өңдеуге, жетілдіруге зәру емес. Бірақ, бұл нәрсе 
заман талабына айналды. Талғамға талас жоқ деген де бар. Қазір заманның 
ағымына, жастардың көңілкүйіне байланысты, оларға жеңілжелпі рок, 
поп стиліндегі әндер ұнауы мүмкін. Дегенмен, уақыт өте келе олар есейіп, 
ақыл тоқтатады, әннің мәтініне, мәнмағынасына үңіле бастайды. Сөйтіп, 
ұлттық музыкаға қайтып оралады.

– Бүгінде дәстүрлі әншілік пен эстраданы қатар алып жүрген 
замандастарыңыз көп. Алдағы уақытта эстрадалық бағытты ұстану 
ойыңызда жоқ па?

– Дәстүрлі әншілердің жартысынан көбі эстрада саласында өнер 
көрсетіп жүр. Эстрада мен дәстүрлі әнді қосақтап алып жүргендер де бар. 
Мен де алдағы уақытта екеуін бірге алып жүрсем бе деймін. Бірақ, «әнді 
жай ғана айта салмау керек, зерделеп айту керек» деп әншілік өнердің хас 
шебері Жүсіпбек Елебеков айтпақшы, қандай ән айтсам да әннің бүкіл бол-
мысын түсініп, барынша ашуға тырысамын. Бір ғана ән болса да, сапалы 
орындағанға не жетсін?! 

Сұхбаттасқан
мөлдір ҚАлымБет.


