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Биыл Қазақ ССР Балық шаруашылығының 
бұрын ғы министрі, еңбек ардагері Құдайберген 
 Саржанов 80 жасқа толды. Ол Арал теңізін 
құтқаруға және қаяз балығын сақтап қалуға 
үлес қосқан, қатардағы балықшыдан министр 
дәрежесіне дейін көтерілген қайраткер  азамат
тың бірі. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
Құдайберген Саржанұлын арнайы қабылдап, 
 мерейтойымен құттықтады. 
– Сыр өңірінде ел мүддесі жолында аянбай тер 

төгіп, абыройға кенелген көптеген танымал тұлғалар 
бар. Осындай азаматтардың бірі – еліміздің балық 

шаруашылығы саласының дамуына айтулы үлес қосқан 
Қазақ ССР Балық шаруашылығының бұрынғы министрі, 
мемлекет және қоғам қайраткері Саржанов Құдайберген 
ағамыз.

Қазақ халқында «Еліңде кімің бар?»-деген жөн 
сұрасудың жақсы дәстүрі қалыптасқан. Яғни, бұл дәуір 
жүгін қайыспай көтеріп, елдің ынтымағын, бірлігін 
сақтап, алдағы мақсатқа жол бастай алатын қабырғалы 
азаматқа қарата айтылатын сөз. Иә, біз жаудың 
бетіне білектімізді, даудың бетіне біліктімізді қойып, 
сасқанға сая, асқанға тосқан болатын азаматтарымыз-
ды ардақ тұтамыз. Осы тұрғыдан алғанда, Сіздің ел 
үшін еткен еңбегіңіз ерекше құрметке лайық. Сіз ауыл 
шаруашылығы саласының алдында тұрған ауқымды 
міндеттер мен Арал өңірінің өзекті мәселелерін өз 
деңгейінде көтере білдіңіз. Сол арқылы өңірдің тіршілік 
тынысының өркендеп, өсуіне өз үлесіңізді қостыңыз. 
Ердің ісі еңбегімен өлшенеді. Сізге  облыстың ең жоғары 
марапаты – «Қызылорда облысының Құрмет грамота-
сын» табыстауға рұқсат етіңіз, – деді облыс әкімі. Соны-
мен бірге, аймақ басшысы Құдайберген Саржанұлына 
«Нұр Отан» партиясының «Құрмет грамотасын» табыс-
тады. Салтымызға сай ардагердің иығына шапан жау-
ып, ізет білдірді.

Көп жылдардан бергі балық шаруашылығы сала-
сындағы және өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму-
ына қосқан үлесі үшін Қ.Саржановтың кеудесіне «Ауыл 
шаруашылығы саласының үздігі» төсбелгісі тағылды. 
Мерейтой иесін ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
басқарма басшысы Нариман Жүнісов және өзге де әріп-
тестері құттықтады. 

Өз кезегінде Құдайберген Саржанұлы құрмет жаса-
ғандарына алғыс айтып, Арал ауданында ашылған балық 
шаруашылығы мұражайын тамашалауға шақырды. 

Ғазиза ӘБІЛДА,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).

Бейсенбі күні облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев пен 
«СамұрықҚазына» Ұлттық 
Әлауқат Қоры» АҚ Басқарма 
төрағасы Өмірзақ Шөкеев 
Жаңақорған ауданындағы 
«Шал қия» кен  орнында жұ
мыс сапарымен болып, салы
нып жатқан жаңа комби
наттың құрылысымен 
та  ныс ты.  
«Шалқия» кен орны кен қоры 

жағынан әлемдегі ірі кен орын-
дарының бірінен саналады. Мұнда 
өткен ғасырдың 80-жылдарының 
ортасынан бастап  қорғасын мен 
мырыш өндіріле бастады. Кешегі 
тоқырау жылдары базары тарқап, 
мамандары жан-жаққа тараған 
кеніштің жұмысын қайта өрлетуге 
тәуелсіз Қазақстанда жылма-жыл 
ізденісті жұмыстар жалғастырылып 
келеді. Бұл, әрине, жерасты байлы-
ғын ел игілігіне пайдаланумен 
қатар аймақ тұрғындарын жаңа 
жұмыс орындарымен қамтамасыз 
ету арқылы олардың әлеуметтік 
жағ дайларын көтеруіне байланыс-
ты. Елбасы тапсырмасына орай, 
облыс әкімі «Шалқияны» жаңа 
тех нологиялар арқылы биік жетіс-
тіктерге көтеру жолында ізденісті 
жұмыстарды үздіксіз жалғастыруда. 
Комбинатқа әлемнің жетекші елде-
рінің мырыш-қорғасын өндіре тін 
озық технологиялары енгізіледі. 
Жерасты қазбаларын игере отырып, 
оны әлемдік нарық  сұранысына 
сай байыту мақсатында облыс 
аумағындағы «Шалқия» кеніші  
«Қазақстан Республикасы Тау-
Кен өндірісін игерудің 2014-2018 
жылдарға арналған кешенді жол 
картасына енгізілді. 

Міне, осы орайда кеніш ірге-
сінде салынып жатқан кен байыту 
комбинатының құрылысына инвес-
тициялық қаржы тарту мақсатында 
осы жылдың ортасында Еуропалық 
қайта құру және даму банк өкілдігі 
және «Тау-Кен» Самұрық» АҚ 
басшылығы арасында 350 мил-
лион АҚШ долларына келісімге 
қол қойылды. Осы шарт негізінде 

күрделі құрылыстың алғашқы 
кезеңіндегі жұмыстар қарқын алып 
келеді. Жобаның жалпы құны 500 
млн АҚШ долларын құрайды. 

– Жыл соңына дейін кен  байыту 
фабрикасының құрылысы то лық-
қанды басталады деп жос пар-
лап  отырмыз. Онда жұмыс алаң -
дарына газ құбырларын  тарту, 
кен сақталатын қоймаларды жаңа 
талап қа сай жаңғырту және басқа 
да қосымша жұмыстар қатар жү-
гізілетін болады. Елбасы атап көр-
сеткендей, «Цифрлы кеніш» жобасы 
жүзеге асырылады, – деп мәлімдеді 
«Шал қия-Цинк ЛТД» АҚ Басқарма 
төр ағасы Талғат Сұлтанбаев.  

«Шалқия» кен орны мырыш 
қоры мен көлемі жағынан әлемде 
4-ші орында. 

– Аймақ экономикасының да-
муына үдемелі индустриялық-ин-
но вациялық даму бағдарламасы 
тың серпін берді. Бағдарлама ая-
сында облыста 20 жоба жүзеге 
асса, бүгінде оның 16-сы толық 
қуаттылығында жұмыс істеп тұр. 
Бұл туралы мен күні кеше Аста-
на қаласында республикалық БАҚ 
өкілдеріне берген брифингте мәлім 
еттім. Облысымызда соңғы жыл-
да ҮИДБ кәсіпорындары өндірген 

өнім экспорты 23 пайызға артып, 
импорттаушы мемлекеттер саны 
8-ден 11-ге жетті. Сондай-ақ, Шиелі 
ауданында алдағы жылы мұнай-
газ және уран өндіруде кеңінен 
қолданылатын тампонажды цемент 
шығаратын зауыт іске қосылады. 
Бұл кәсіпорындардың барлығының 
экспорттық әлеуеті жоғары, жаңа 
технологияларға негізделген. Бұған 
қоса британдық  инвесторлармен 
бірлесіп Қаратау бөктеріндегі 
«Бала сауысқандық» ванадий кен 
орнында қара тақта тасты автоклав-
та өңдейтін жобаны жүзеге асыруды 
қолға алдық. Сол секілді қорғасын 
мен мырыштың мол қоры бар 
«Шалқия» кенішінің де келешегі 
кемел болатындығына сенім мол. 
Жасалып жатқан жұмыстардың 
барлығы сол үшін, – деді аймақ бас-
шысы.

Нақты кезеңде құрылыс басын-
да 670 адам жұмыс істеп жатыр. 
Жұмыс ауқымына орай жұмысшы-
қызметкерлер саны да арта түседі 
деп күтілуде. Өндіріс орны тоқырап 
қалған кезде өзге аймақтарға көшіп 
кеткен мамандар туған өңірге қайта 
оралуда.   

– Ел Президенті тапсырмасы-
на орай талап дәрежесінен көріну 
үшін Қазақстан мемлекеті, әрине, 
өз мүмкіндігін сарқа пайдалануы 
тиіс. Осы орайда ұзақ жылдар бойы 
тұрып қалған аталған кеніштің қан 
тамырына жан кірді. Жоспарға сай 
кен байыту комбинатын 2019 жылы 
іске қосамыз. Ал, 2020 жылға қарай 
жылына 4 млн тонна өнім бере бас-
тауы тиіс. Қазіргі ұйымдастыру 
жұ мыстары осыған бағытталған. 
Мұндағы барлық жұмыстар қада-
ғалауда болады, – деді басқарма 
төрағасы Өмірзақ Шөкеев.   

Кеніштің қат-қабат шаруалары-
мен қатар қазіргі уақытта су жолда-
рын реттеу және ішкі электр қуаты 
желісін қайта қалпына келтіру жұ-
мыс тары жүргізілуде.  

Облыс басшысы мен «Самұрық-
Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма төр-
ағасы кеніш басындағы нақты 
жағдаймен танысып, жауапты бас-
шы ларға тиісті  тапсырмалар берді.  

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы, 

Шалқия кеніші. 

шалқияда кен байыту
комбинаты салынуда

№ Шара атауы Өтетін уақыты Өтетін орны
1 Есет батыр Көкіұлының 350 жылдық мерейтойына арналып 

абаттандырылған аллея жұмысымен танысу және батырдың 
кеуде мүсінінің салтанатты ашылу рәсімі

2017 жылғы 25 қазан
Сағат 10.00

Жалағаш ауданы, 
Есет батыр ауылы

2 Есет батыр Көкіұлының 350 жылдығына арналған 
«Ұлт тағдыры мен руханиятындағы Есет батырдың рөлі» 

атты ғылыми-практикалық  конференция

2017 жылғы 25 қазан
Сағат 11.00

Қ.Қазантаев атындағы 
аудандық мәдениет үйі

3 «Ұрпағы ұлықтаған Ұлы баба» атты 
республикалық ақындар айтысы

2017 жылғы 25 қазан
Сағат 14.30

Қ.Қазантаев атындағы 
аудандық мәдениет үйі

4 «Ел қорғаны – Есет батыр» атты сахналық қойылым 2017 жылғы 26 қазан
Сағат 10.00

Жалағаш ауданы, 
Есет батыр ауылы

5 Есет батыр Көкіұлының 350 жылдығына арналған 
концерттік бағдарлама

2017 жылғы 26 қазан
Сағат 11.00

Жалағаш ауданы, 
Есет батыр ауылы

6 Есет батыр Көкіұлының 350 жылдығына арналған ұлттық 
спорт ойын түрлерінен жарыстар

2017 жылғы 26 қазан
Сағат. 11.00

Жалағаш ауданы, 
Есет батыр ауылы

Қорқыт ата атындағы ҚМУдың Сту
денттер сарайында облыстық ішкі саясат 
басқармасы және «Руханиятты қолдау» 
қоғамдық қорының ұйымдастыруымен 
мемлекет және қоғам қайраткері, ака
демик Шахмардан Есеновтің 90 жыл
дығына арналған «Қазақстанның кен 
ресурстары: игерілуі, даму барысы мен 
болашағы» атты республикалық ғы
лымитәжірибелік конференция өтті. 
Оған облыс әкімі Қырымбек Көшербаев, 
Парламент Сенатының депутаты Мұрат 
Бақтиярұлы, академик Досмұхамед Кіші
беков, геологтар, ғалымдар, болашақ гео
логия саласының мамандары мен док
торанттар, магистранттар, студенттер 
қатысты.
Конференциядан бұрын Қызылорда қаласы 

«Евразия» мәдени-спорт кешені алдындағы 
Ш.Есенов бюстіне гүл шоқтарын қою рәсімі 
болды.

Конференция модераторы, облыстық мәсли-
хат хатшысы Н.Байқадамов ғалым-геолог, гео-
логия-минералогия ғылымдарының докторы, 
профессор, ҚазКСР ҒА академигі Шахмардан 
Есеновтің геология ғылымын дамытуға қосқан 
өлшеусіз үлесі туралы айтты. 

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев өз 
құттықтау сөзінде Ақжайықтан Алтайға дейінгі 
алқапты алып жатқан өңірдің қойнауындағы 
қазынасын халық қажетіне жарата білген 
ғалымның өмір жолының тағылымына тоқталды.  

Еңбек жолын қатардағы геолог  болып 
бастаған Ш.Есенов Қазақстанның Геоло-
гия министрі, Қазақ ССР Министрлер Кеңесі 
Төрағасының орынбасары, Геология ғы лыми-
зерттеу институтының директоры, Қазақ-
стан Ғылым академиясының президенті қыз-
меттеріне еңбексүйгіштігі, білімділігі мен 
зеректігі, ұйымдастырушылық қабілетінің 
арқасында қол жеткізді. Геологиялық зерттеу 
факультетін бітірген жас маманның қарымын 
байқаған Қаныш Сәтбаев оны Жезқазғандағы 
кешенді геологиялық зерттеу  экспедициясына 
жұмысқа жіберген. Ш.Есенов Ұлытау-
Жезқазған аймағындағы геологиялық қызметке 
қатыса және оны басқара жүріп, Жезқазған 
руда кенішінің үлкен масштабты болжамды 
геологиялық картасын дайындауға басшылық 
жасады. 

Ол 1960 жылы 33 жасында Қазақ КСР Гео-
логия және жер байлығын қорғау министрінің 
орынбасары болып тағайындалады, ал, 1961-
1965 жылдары министр қызметін атқарады. 
Кейін Есеновтің тікелей басшылығымен Оңтүс-

тік Маңғыстау өңіріндегі аса ірі «Жетібай», 
«Өзен» мұнай кендері қысқа мерзімде барла-
нып, іске қосылды.

Маңғыстаудың мұнай-газ кен орындарын 
барлап табу ісіне тікелей басшылық жасағаны 
үшін 1966 жылы қазақ ғалымдарының арасы-
нан алғашқылардың бірі болып, сол кездегі 
Кеңес Одағы бойынша ғылыми жетістіктері 
үшін берілетін ең жоғары құрметті атақ – Ленин 
атындағы сыйлыққа ие болды. 

Аймақ басшысы бұл жоғары дәрежелі атаққа 
Ш.Есеновтің ие болуының тарихына қысқаша 
тоқталып өтті. 

– 1954 жылы Кеңес Одағының  басшысы 
Н.Хрущев Қырымды Украинаның иелігіне бе-
реді. Он жылдан кейін Маңғышлақ түбегі де 
осы ның кебін киюдің алдында тұрды. Осыған 
дейін Қазақстанның құмды облысында қоры 
үлкен мұнай табылды, ол мұнайды өндіру 
жұмыстарын Әзербайжан немесе Түркіменстан 
сияқты тәжірибелі республикалар айналысу 
керек деп түйіндеді. Қазақстанда сол уақытта 
мұндай тәжірибе жоқ еді. 1965 жылы Мәскеуде 
КСРО министрлерінің Кеңесі мен Жоғарғы 
Кеңес Төралығының жабық түрде біріккен от-
ырысы өтіп, Маңғышлақты беру мәселесін 
талқыға салды. Сол кездегі Қазақстанның бас-
шысы Д.Қонаев отырысқа республиканың 
көлемінде ғана емес, Кеңес Одағында да беделі 
бар жас геология министрі Ш.Есеновті жібереді. 

Шахмардан Есенов отырыста мұнай мен 
газ кәсіпшілігімен айналысуға ғылыми әрі 
өндірістік әлеуеттің Қазақстанда да бар екенін 
және Әзербайжандағы мұнай қорларына қара-
ғанда кен орнының қорлары көп есе артық 
екенін көрсетіп айтты. Шахмардан Есенов 
осы тұста кеңес жетекшілерін Маңғышлақты 
Қазақстанның құрамында қалдыру туралы 
шешім қабылдауға көндірді, ал, бірнеше жыл-
дардан кейін елдің басқа өңірлерінде, яғни, 
қазіргі Атырау мен Батыс Қазақстан облыста-

рында мұнайдың кен орындары табылды, – деді 
ол. 

Ол 1972 жылы бір топ ғалымдармен бірге 
геология және метоллогения саласы бойын-
ша Қазақстан Мемлекеттік сыйлығына ие бол-
ды. Ғалым туған жері – Сыр өлкесінің жерасты 
қазба байлықтарын барлаудың бастау бұлағында 
тұр. Бүгінгі «Шалқия», «Құмкөл» кеніштерінің, 
Аралдағы өте жоғары сапалы кварц құмы кен 
орнының ашылуына зор еңбек сіңірді.  

Аймақ басшысы Сыр өңіріндегі кен өнді-
рісінің қазіргі қарымы туралы  конференция 
қонақтарына айтып берді. «Хорасан-2» кені-
шіндегі, «Байкен-U» кәсіпорнындағы, әлемдік 
мырыш нарығындағы негізгі өндіруші –  «Шал-
қия»  кенішіндегі, «Баласауысқандық»  ванадий 
кенішіндегі  жобалар, олардың табыстарына 
тоқ талды.  

Халқына қызмет еткен Ш.Есенов есімі 
Ақтау дағы Каспий мемлекеттік университетіне, 
Алматы, Қызылорда, Жезқазған қаласындағы, 
Қызылорда облысының Шиелі кентіндегі 
көшелерге, оның туған ауылы Тартоғайдағы 
орта мектепке берілді. Қ.Сәтбаев атындағы 
Қазақ Ұлттық техникалық университеті студент-
терге және Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі, Ұлттық ғылым академиясы 
жас ғалымдарға академик Шахмардан Есенов 
атындағы стипендия мен ғалымдарға арналған 
геология және тау-кен ісі саласындағы сыйлық 
тағайындады. Қ.Сәтбаев атындағы Геология ин-
ституты, «Жезқазған-геология» акционерлік 
қоғамы ғимараттарының қабырғаларына ескерт-
кіш тақта, Қызылордадағы «Қазатомпром» РУ-6 
мекемесінің ауласына ескерткіш орнатылды. 
Облыс әкімі ерлік істерімен, жасампаз еңбегімен 
тарих құндылығын толықтырған 
ардақты азаматтарды ұлықтау шара-
лары Сыр өңірінде кезең-кезеңмен 
жалғаса беретінін айтты.   

Халқына қалдыРҒан 
қаЗынасы мол

ТЕҢІЗ ТЕРБЕГЕН ТҰЛҒА 

     президент

Нұрсұлтан Назарбаев Сауд 
Арабиясы Корольдігінің Ішкі істер 
министрі Әбдел Әзиз бен Сауд бен 
Наифпен кездесті

Мемлекет басшысы Қазақстан 
мен Сауд Арабиясы Корольдігі ара-
сында орныққан мемлекетаралық 
ынтымақтастықтың маңыздылығы 
ерекше екенін атап өтті.

– Биыл біз тәуелсіздігіміздің 
26 жылдығын атап өтудеміз. Осы 
кезең ішінде Сауд Арабиясымен 
бауырластық қарым-қатынастар 
ор нату үшін барлық шараларды 
атқарып келеміз. Елордамыз Аста-
наны салуға қолдау көрсеткендеріңіз 

үшін сіздерге ризашылық білдіреміз, 
– деді Қазақстан Президенті.

Сонымен қатар, Нұрсұлтан 
 Назарбаев жаһандық терроризм мен 
экстремизм қауіп төндіріп тұрған 
кезде екі елдің құқық қорғау орган-
дары арасында байланыстар орна-
тудың маңызды екенін атап өтті.

Сауд Арабиясы Корольдігінің 
Ішкі істер министрі Мемлекет бас-
шысына Сауд Арабиясының Королі 
Салман бен Әбдел Әзиз Әл Саудтың 
сәлемін жеткізіп, елдерінің екіжақты 
табысты ынтымақтастықты одан әрі 
нығайтуға және дамытуға ниетті 
екенін айтты.

екіжақты ынтымақтастық аРтады

Жыл басында өңірде жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың бірыңғай 
жол картасы әзірленді. Мемлекет 
тарапынан осы салаға бағытталған 
барлық қолдау тетігі біріктірілді. 
Содан бері он айға жуықтады. Бірақ 
аудан, ауыл әкімдері тиісті деңгейде 
жұмыс істемеген. 

Арал, Қазалы, Шиелі ауданда-
рында жаппай кәсіпкерлікті дамы-
ту жөніндегі селекторлық мәжілісте 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
шағын және орта бизнестің ауыл-
аймақтағы жағдайына көңілі тол-
майтынын айтты. Президент биылғы 
Жолдауында аталған сектордың 
ішкі жалпы өнімдегі үлесін 2050 
жылға дейін кем дегенде 50 пайызға 
жеткізуді тапсырды. Оған жету 
үшін облыс әкімі әрдайым барлық 
деңгейдегі әкімдерге салық база-
сын ұлғайту, тұрақты жұмыс орын-
дарын құру, қоғамдық-саяси ахуал-
ды жақсартуды міндеттеп келеді. 
Ал бұларды түпкілікті шешудің бір 
жолы – жергілікті жерде жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту. 

– Жұмыссыз жүрген халық үшін 
«Бастау-бизнес», «Бизнес-кеңесші» 
бағыттары бойынша тегін оқуды, 
кәсіпкерлікті қолдау мемлекеттік 
бағдарламалары арқылы кепілсіз 
несие алу тәсілдерін жол картасы-
на енгізіп, ауылдық жерлерде кәсіп 
ашу үшін типтік бизнес-жоспарлар 
да әзірлеп бердік. Наурыз айын-
да барлық ауданда актив отырыста-
ры өтіп, онда ауыл әкімдеріне жыл 
соңына дейін жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бойынша тиісті нәтиже 
шығаруды тапсырдым. Бірінші ке-
зекте – жаппай кәсіпкерлікті дамы-
ту арқылы жұмыссыздықты жою. 
Қаржыландыру мәселесін де ше шіп 
бердік, – деді облыс әкімі. 

Биыл кәсіпкерлік саласына 
27 млрд теңгеден астам қаражат 
бағытталды. Ауыл әкімдері осы-
дан кейін жұмыссыз  адамдарды 
кәсіпкерлік бастамасына тегін оқы-
тып, олардың жобаларын сүйе мел-
деп, қаржы институттарымен бай-
ланысу арқылы нәтиже шыға руға 
міндеттелді. «Қиындық туа қалса» 

деп оларға бір-бір басшыдан бекітіп 
берді. 

– Сіздердің жұмыстарыңыз – 
«кә сіппен айналысам» деген азамат-
тарды қолдарынан жетектеу. Мен 
сіздерді қолдың бостығынан жи-
нап отырған жоқпын. Кәсіпкерлікті 
дамыту арқылы салық базасын 
ұлғайту, тұрақты жұмыс орында-
рын құру, қоғамдық-саяси ахуалды 
жақсарту мәселелерін шешуге бола-
ды, – деді облыс әкімі. 

Аймақ басшысы бұған дейін 
құзырлы органдардың басшыларын 
тыңдап келсе, бұл жолғы мәжілісте 
бірқатар аудан, ауыл әкімінің есебін 
тыңдады. Арал ауданының әкімі 
Мұхтар Оразбаевтың айтуынша, 1 
қазанға дейінгі мәлімет бойынша 
3975 кәсіпкерлік нысаны бар бол-
са, оларда 5485 адам жұмыспен қам-
тылған. «Бастау-бизнес» жобасы 
шеңберінде 5 топта 172 адам оқып, 
сертификат алды. Қазір 6-топта 45 
адам бизнестің қыр-сырын меңгеріп 
жатыр. 

– «Ауыл шаруашылығын қаржы-
лай қолдау» қоры арқылы 14 адам 

мал шаруашылығын дамытуға 45,7 
млн, 1 адам құс шаруашылығымен 
айналысуға 1,8 млн, 3 адам түрлі 
қызмет көрсету үшін 10,6 млн теңге 
несие алған, – деді М.Оразбаев. 

Кейбір елді мекендерде оң ди-
намика байқалса, кейбірінде жұмыс 
мардымсыз. Жиында кәсіпкерлік са-
ласы кенжелеп қалған ауылдардың 
әкімдері уәждерін айтты. Жыл ба-
сында Қосаман ауылдық округіне 
10 млн теңге қайтарымсыз грант, 
кейін қосымша 100 млн теңге бөлін-
ген. Бірақ «Бизнестің жол карта-
сы-2020» бағдарламасы бойын-
ша конкурсқа қатысқан біреуі 
жоқ. Аманөткел, Ақирек, Атанши 
сияқты ауылдардың да халқында 
ынта жоқ әлде насихат жетпей жа-
тыр. Жақсықылыш кенті Арал 
қаласына жақын орналасқан, 5 
мың халқы бар. Соған қарамастан, 
биыл кәсіпкерлікке 9 адам тарты-
лып, 3 адам 8,5 млн теңге 
шағын несие алған. Аймақ 
басшысы мұның көңіл 
көншітпейтінін айтты. 

көп ауылда кӘсіпкеРлік кенжелеп тҰР

Ұлт-азаттық көтерілісінің қолбасшысы Есет батыр Көкіұлының 
350 жылдығына арналған мерейтойлық шаралардың бағдарламасы



Шағын және орта бизнестің даму 
динамикасы жөнінен Қазалы ауданы 
төменгі орында – небәрі 0,6 пайыз. 
Аудан әкімі Нәжмадин Шамұратов 
статистикалық мәліметті алға тарт-
ты. Жыл басынан бері 491 кәсіпкер 
жаңадан тіркеліп, жұмыс істеп 
жатыр. Оның ішінде ауылдық 
округтердің үлесі – 15,4 пайыз. 
Мыңнан астам адам тұратын Ақжона 
елді мекенінде шаштараз, шағын на-
убайхана жоқ. 

– Неліктен тұрғындар «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасы 
шеңберінде қайтарымсыз грант 
қаражатын алуға ниет білдірмеген? 
Сонда ауыл тұрғындары шаш алмай 
ма, нан өнімдерін қажет етпей ме? – 
деді Қ.Көшербаев. 

Ауылдық округ әкімі Ақтілеу 
Бөріқұлақов көп ұзамай шаш-
тараз ашылатынын, ал келесі 
жылы наубайхана салынаты-
нын жеткізді. Аймақ басшы-
сы ауылдағы кәсіпкерлік жалғыз 
мұнымен шектелмейтінін, ынта-
лы адамға ырзық мол екенін айтты. 
Халқы кәсіпкерлікпен айналысуға 
құлықсыз немесе икемсіз ауыл-
дар Шиеліден де табылады. Тұрғын 
саны 2 мың шамалас Жөлек елді 
мекенінде осы кезге дейін бар-
жоғы 5 бизнес субъектісі тіркелсе, 
«Бастау-бизнес» бағдарламасы 
арқылы 3 адам оқып, оның 1-і 
шағын несие алған. Жуантөбе 
ауылдық округінде 3200-ден астам 
адам тұрады. Оның 1,5 мыңнан 
астамы экономикалық белсенді. 
Сөйте тұра, биыл соның 0,4 пайызы 
кәсіпкерлікке бағытталған немесе 6 
адам кәсіп ашқан. 

– Әр ауылдың әкімі қаржы 
институттарының басшылары-
мен жеке кездесіп, 5-6  жобадан 
қолға алғанда, кем дегенде облыс 

бойын ша 700-ден астам 
жоба қаржыландырылатын 
еді. Әкімдер мемлекеттік 

бағдарламаға кәсіп кер лерді қатыс-
тыруға, өндіріс көздерін ашуға 
қызығушылық танытпайды. Ма ған 
«банк қар  жыландырмады», «кә-
сіп кер несие алуға қы зық пайды», 
«ке піл мүлкі жоқ» деген сылтау -
ды айтпаңыздар. «Орақшының жа-
маны орақ таң дайды» деп бекер 
айтпаған. Жұмыс сапасы өте нашар. 
Жыл соңына дейін нәтиже күтемін. 
Қай әкім тапсырманы орындамайды, 
соның жұмысын негативті бағалап, 
тиісті шаралар қабылдаймын, – деді 
облыс әкімі. 

Әкімдер есебін тыңдаған 
Қ.Көшербаев Арал ауданы Қосаман 
ауылдық округінің әкімін және 
аудандық кәсіпкерлік бөлімінің бас-
шысын істі ілгерілете алмағаны 
үшін қызметтен босатты. Ал Қазалы 
ауданы әкімінің орынбасарына 
қатаң сөгіс жарияланды. Қараша 
айында елді мекендерді аралап, 
атқарылып жатқан шаруаны тағы 
бір пысықтайды. Сол кезде нәтиже 
көрсете алмағандар да жылы орын-
дарынан шеттетіледі. 

* * *
Қазір жұмыс жасаймын, кәсіп 

ашамын дегенге мемлекет тара-
пынан барлық жағдай жасалған. 
Елімізде шағын және орта биз-
несті қолдау мақсатында түрлі бағ-
дарламалар қабылданды. Тек солар-
ды тиімді пайдаланып, жұмыс жасау 
қажет. Дегенмен, кейбір аудан, ауыл 
әкімдерінің бұл саладағы жұмысы 
көңіл көншіте бермейді.  

Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев тың төрағалығымен өт-
кен селекторлық мәжілісте осы 
мәселе қаралды. Жиында Сырда-
рия, Жалағаш, Қармақшы  ауданда-
ры әкімдерінің кәсіпкерлікті дамыту 
жөніндегі баяндамалары тыңдалды.  

Қармақшы ауданының әкімі 
Сұлтан Мақашев бұл өңірде 54 мың 
адам тұратынын атап өтті. Бұл ау-
данда жаппай кәсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы бойынша 393 жеке 
кәсіпкер, 3 шаруа қожалығы, 15 
шаруашылық тіркелген. Сондай-
ақ, 560 адам жұмыспен қамтылған. 
«Бас тау - бизнес» жобасы аясын-
да 107 ауыл тұрғыны оқыса, 90 адам 
қайта даярлаудан өткен. 

Дегенмен, кемшілік жоқ емес, 
бар. Облыс басшысы Алдаш бай ахун, 
Қуаңдария, Жосалы, Төре там, «ІІІ 
Интернационал» елді  мекен де ріндегі 
кәсіпкерлік бағыт тағы жұ мыстарға 
көңілі толмайтынын жеткізді.

Мұнан соң Жалағаш ауданының 
әкімі Талғат Дүйсебаев хабарла-
ма жасап, бүгінгі таңда 94 жоба 
қаржыландырылғанын мәлімдеді. 
Бұл ауданда «Бизнес кеңесші» жо-
басы бойынша екі жүзге тарта ауыл 
тұрғыны білімін жетілдірсе, соның 
алпыстан астамы өз кәсібін бастаған. 

Аймақ басшысы Жалағаш ауда -
нында да жетілдіретін жұмыс тардың 
бар екенін назарға салды. Соны-
мен бірге, Жаңадария, Қаракеткен, 
Жаңаталап, Еңбек, Ақсу округтерінің 
әкімдеріне қатаң ескерту жасап, бұл 
ауылдарда жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бағ дар ла масы бойынша 
ешқандай алға жылжушылық жоқ 
екенін атап өтті. 

Сырдария ауданы әкімінің мін-
детін атқарушы Балшекер Өте ге-
нованың мәліметіне сүйенсек, бұл 
өңірде екі мыңнан аса шағын орта 
кәсіпкерлік субъектісі бар екен. 
Бұл өткен жылғы осы мерзімдегі 
көрсеткішпен салыстырғанда 18,8 
пайызға артық. 

Селекторлық мәжілісте белгілі 
болғандай, Қармақшы, Жалағаш 
аудан дарының  кәсіпкерлік сала-
сындағы көрсеткіштері төмен болып 
отыр. Жиынды қоры тындылаған об-
лыс әкімі кәсіпкерлік саласы кен-
желемеуі тиіс екенін баса айтты.

Назерке САНИЯЗОВА,
Азиз БАТЫРБЕКОВ.

Конференцияда Парламент Сенатының депу-
таты М.Бақтиярұлы Сенат Төрағасы Қ.Тоқаевтың 
құттықтауын, Ш.Есенов атындағы Каспий мем-
лекеттік технологиялар және инжиниринг 
университетінің проректоры Г.Жолдасбаева осы 
оқу орнының ректоры Б.Ахметовтың құт тықтауын 
жеткізді. 

Ш.Есеновтің геология, білім, ғылым және 
өндіріс салаларына сіңірген еңбегі туралы баяндама 
жасаған геология-минерология ғылымдарының док-
торы, профессор А.Жүнісов бұл шара жастардың 
білім-ғылымға талпынысын арттыра түсетінін айт-
ты. Жезқазғанды Сәтбаев әлемге танытса, ондағы 
комбинаттың жұмыс істеуіне  академик Есеновтің 
еңбегі сіңді. Сол маңайдағы жерасты суының 
қорларын ашты. Алтайдағы кен орындарының ашы-
лып, барлануы, оның халыққа қызмет етуіне үлкен 
үлес қосты. Торғай ойпатындағы кен орындары 
Ш.Есеновтің тікелей араласуымен  барланды.

Профессордың айтуынша, қазір жер бетіне 
жақын кен орындары ашылып болды. Енді терең 

қабаттарда орналасқан кен орындарын барлау керек. 
Өз уақытында академик Есенов терең қабаттағы кен 
орындарын барлау мәселесін көп зерттеді. 

Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық тех ни калық 
зерттеу университетінің кафедра мең герушісі, PhD 
докторы Т.Еңсепбаев зерттеу нысанын игеруде Есе-
нов салған сара жолдың, әдіс-тәсілдердің әлі де 
ескірмегенін айтты.  Ғалым мұнай-газ генерациялы 
көкжиектерді ашудың геологиялық-геохимиялық 
кешенді зерттеулері туралы баяндама жасады. 
Д.Қонаев атындағы Тау-кен ісі институтының зерт-
хана жетекшісі Н.Жалғасұлы кенді геотехникалық 
әдістермен өндіру жайындағы зерттеулері мен 
Ш.Есеновтің көзін көріп, оған еліктеген өз 
қатарластары туралы естелік айтты.   Ш. Есенов 
атындағы Кас пий мемлекеттік технологиялар және 
инжиниринг университетінің доценті С.Нұрымова 
жаңа геология-геофизикалық негіз дерді есепке ала 
оты рып  Қарақия аңғарының мұнайгаздылығына 
жасалған зерттеулердің нәтижесіне тоқталды.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-
сиз» АҚ бас қарма төрағасының орынба-
сары  Ғ.Байманов Қызылорда облысында 
мұнай және газ іздеу жұмыстарының даму 
болашағына тоқталды. «ПетроҚазақстан 

Құмкөл Ресорсиз» осыдан біраз уақыт бұрын 
«Солтүстік Қызылқия» кен орнын іске қосты. 
«Тұзкөл», «Кетеқазған», «Солтүстік Кетеқазған» 
кеніштері де іске қосылу алдында тұр. Тасқұдық, 
Аралқұм, Жаңбыршы, Ақжар деген жерлерде барлау 
жұмыстары жүргізілуде. Компания бұл жұмыстарға 
200 млн-нан астам  АҚШ долларын бөлген.

Конференцияның қорытынды сөзін облыс әкімі 
Қ.Көшербаев жастарға арнады.

– Айналайын жастар, біз сіздерді залды толтыру 
үшін шақырған жоқпыз. Ш.Есенов сияқты ұлағатты 
адамның өмірінен үлгі алсын дедік.  Алдарыңызда 
әртүрлі замана шақырулары тұр. Біз, аға буын, 
мұнаймен, жерасты байлығымен өмір сүрерміз, ал 
сіздердің заманыңыздың мұнайы – ол ақпараттық 
санды технологиялар екенін жақсы түсінулеріңіз ке-
рек. Кеше жер астынан іздегенімізді бүгін жасан-
ды интеллект арқылы іске асыруымыз керек. Сіздер 
осыған дайынсыздар ма? Ш.Есенов табиғат ресу-
старын ел игілігіне жұмсау үшін ғылымға, білімге, 
жаңа лыққа талпынып, күн-түні еңбек етті.

Осыдан екі күн бұрын Астанада өткен баспасөз 
конференциясында  маған  «Мақтанатын жетістігіңіз 
қандай?» деген сұрақ қойылған еді. Мен биылғы 
мектеп бітірушілердің 97 пайызы жоғары және ар-
наулы оқу орнына түскенімен мақтанатынымды 
айттым.  Біздің өңір білімге, ғылымға, мәдениетке, 
денсаулық сақтау саласына жан басына шаққанда 
қаржы бөлу жағынан республиканың 16 облысының 
арасында 1-орында тұрмыз, – деді аймақ басшысы.  

Қазір Сыр жастары Ресей Үкіметінің гран-
ты есебінен Мәскеудің, Петербордың маңдайалды 
техникалық оқу орындарында оқиды. Облыс 
әкімінің грантымен ауыл түлектері білім алып жа-
тыр.  «Серпін» бағдарламасы мыңдаған жас тардың 
армандарына қанат байлады.  Алдағы жылы Мәскеу 
Мемлекеттік университетінің физика-математика 
мамандығына гранттар бө лін  бек. Бұл 5700-дей 
қыз-жігіттің болашағына даңғыл жол салынғанын 
айқындайды. 

Конференция барысында академик Ш.Есе нов-

тің өнегелі өмір жолына арналған де ректі фильм 
көрсетілді. Зиялы тұлғаның тау-кен саласын 
игерудегі жетістіктері Тәуелсіз елімізге қызмет ету-
де, әлі де қызмет ете бермек. 

***
Осы күні түс ауа Шахмардан Есеновтің 

90 жылдығына арналған іс-шара Ә.Тәжібаев 
атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапха на-
сында жалғасты. Онда ғалымның 90 жылдық ме-
рейтойына орай өнегелі өмірін үлгі ету мақ са тында  
жарыққа шыққан «Өнегелі өмір» және «Шахмар-
дан» атты кітаптардың тұсаукесері болып өтті. Оған 
республикалық «Айқын» газетінің бас редакторы 
Нұртөре Жүсіп, мемлекет және қоғам қайраткері Ал-
тыншаш Жағанова, академик Ш.Есенов атын дағы 
ғылыми білім беру қорының атқарушы директоры 
Ирина Грищенко, Шиелі ауданының әкімі Қайратбек 
Сәрсенбаев, жазушы, журналист Ақайдар Ысымұлы, 
«Саутс Ойл» ЖШС президенті Серікжан Сейітжанов 
секілді ел ағалары қатысты. 

Жиынға қатысқан қонақтар алдымен Шахмар-
дан Есенов жайлы әсерлі естеліктерімен бөлісті. 
Қайраткердің өмірі, еңбек жолы және қара пайым-
дылық, адамгершілік қасиеттері жайында кеңінен 
әңгімеледі. 

Мұнан кейін «Шахмардан» кітабының  авто-
ры Ақайдар Ысымұлы туындыны құрастырудағы 
мақсатын айтып берді. Кітап төрт бөлімнен тұра ды. 
Әрбір бөлімде  ғалымның өмірі, қызықты да маз-
мұнды еңбек жолы мен фотосуреттері жи нақталған 
екен.

Жиынға қатысушылар жаңа кітаптармен та-
нысса, студенттер мен оқушылар кітап авторынан 
қолтаңба алып, естелік суретке түсті.

Жалпы, Сыр елінің топырағынан талай текті тұл-
ғалар өмірге келіп, келер ұрпаққа өшпес мол мұра 
қалдырды. Елі үшін қалтқысыз еңбек еткен қай-
раткерлер  есімі ұрпақ есінде мәңгіге қалары сөзсіз.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
Сара АДАЙБАЕВА,

Нұрболат НұРЖАуБАЙ (сурет).
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Латын әЛіпбиіне көшу – заман таЛабы

Жиында облыстық Қазақстан 
халқы ассамблеясы хатшы лы ғының 
бас шысы Л.Төрешова маңызды мә-
се леге қатысты пікірін білдірді.

– Латын әліпбиіне көшудің 
қазақ тілінің жаңаруы мен даму-
ына ықпалы орасан зор болмақ. 
Өркениетті елдердің қатарына ену 
жолындағы бұл бағыт бізді жаһан-
дық кеңістікке жақындауға зор 

ықпал етеді. Өзіндік ерекшелігімізді 
айқын дайтын тіліміз, салт-дәс-
түріміз, мәдениетіміз – бұл біздің 
ұлттық кодымыз болып табылады, 
– деді ол.

Қазақ алфавитінің латын әліп-
биіне көшу мәселелері жөнінде 
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың 
«Қазақ тілі мен әдебиеті және жур-
налистика» кафедрасының қауым-

дас тырылған профессоры, фило-
логия ғылымдарының кандидаты, 
облыстық ҚХА жанындағы ҒСТ 
мүшесі А.Абасилов, «Ахыска» түрік 
этномәдени бірлестігінің жетекшісі 
Г.Гейдарова, «Тілдерді оқытудың 
өңірлік орталығы» МҚК-ның дирек-
торы, облыстық ҚХА жанындағы 
Аналар кеңесінің мүшесі Н.Мұсаева 
баяндама жасады.

«Торғай-Петролеум» акционерлік қоғамының 
мәжі ліс залында ұжым ның әкімшілік-басқару 
құрамы қыз меткерлері латын әліпбиіне көшу 
мәсе лесін талқылады.
Латын әліпбиіне көшудің мәні мен мақсаты, оның 

артықшылықтары мен одан күтілетін нәтижелері тура-
лы тілдерді оқытудың өңірлік орталығының директоры 
Нұрсәуле Мұсаева сөз алып, ұжымның қызметкерлеріне 
ақпарат берді.

Мұнан кейін акционерлік қоғамның референт-
мемлекеттік тіл аудармашысы, ұжымдағы «Нұр Отан» 
партиясы бастауыш ұйым төрағасы Тұрар Сыздықов 
дайындалған слайдтар арқылы компания қызметкерлерін 
жалпы ұлттық талқылауға ұсынылған қазақ тілінің 

жаңа латын алфавитінің екі нұсқасымен таныстырып, 
әр нұсқаның кемшілік және артықшылық жақтарына 
тоқталып өтті.

Ұжым қызметкерлері қазақ тілінің жаңа латын 
әліпбиіне көшуге қатысты өз ой-пікірлерін білдіріп, 
өзара пікірталас құрып, баяндамашыларға көкейлерінде 
жүрген сауалдарын қою арқылы оларға қатысты 
тұшымды жауаптарын алды.

Шарада қатысушыларға қазақ тілін латын графи-
касына көшірудің өзектілігіне қатысты тыңғылықты 
мәліметтер берілді. Нұрсәуле Мұсаева қызметкерлердің 
тіл мәселесіне бейжай қарамайтындықтарына риза-
шылығын жеткізді.

Шынар БЕКБАН.

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАҢҒЫРУЫ

жетілген нұсқаның жетістігі

Мүгедектерге арналған оңалту орталығында мүм   кіндігі шектеулі 
жандардың құқығын қорғау және олардың өмір сүру сапасын жақсарту 
мәселесі көтерілді. Облыс әкімінің орынбасары Евгений Ким мен об-
лыс прокуроры Халидулла Дәуешовтің, басқарма басшыларының 
қатысуымен өткен жиында әлеуметтік және құқықтық көмек көрсету 
кезіндегі жүйелі проблемалар, оңалтудың жеке бағдарламасын толық 
қамтамасыз ету басты назарға алынғаны айтылды.
Қолда бар мәліметке сүйенсек, қазір облыста 29 мыңнан астам мүмкіндігі 

шектеулі жан бар. Олардың жеке оңалту бағдарламасының орындалуы-
на облыстық бюджеттен 415 млн теңгеге жуық қаражат бөлінген. Соның 
нәтижесінде 12 мыңға жуық бағдарлама жүзеге асырылыпты. Жуырда облыстық 
прокуратура мен облыс әкімдігі бірлесіп, “Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға 
қамқорлық” жобасын қолға алды. Ол туындаған түйіткілді мәселелерді 
мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен бірлесіп шешуді көздейді. 

2013 жылдан бері республикада бірінші болып мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету мақсатында арнайы “Жол картасы” бекітілді. Әлеуметтік 
қызметтерді қолданыстағы талапқа сай ұсыну қажеттілігі де күн тәртібіне 
қойылды. Бүгінде бұл жүйелі жұмыстар жемісін беруде. Ең бастысы, нәтиже 
бар. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының басшысы Мұрат Ергешбаевтың айтуынша, мемлекет тарапынан 
әлеуметтік мәселелерге айрықша ден қойылған. Мүгедектерге арналған оңалту 
орталығының ашылуы – соның бір дәлелі.

– Осыдан 5 жыл бұрын қолданысқа берілген орталық сырқатына шипа 
іздеп келген 6 мың адамға демеу, жанына дауа болды. Мемлекеттік тапсы-
рыс шеңберінде де үкіметтік емес ұйымдар арқылы 16 жоба іске асырылды. 
Оның ішінде мүмкіндігі шектеулі жандарға барынша жағдай жасау мақсатында 
Қызылорда қаласында – 4, аудандарда 14 инватакси жұмыс жасауда. Елбасының 
“Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар” бағдарламалық мақаласының аясын-
да әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жаңғырту тұжырымдамасының жоба-
сы әзір ленді. Қазір мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғамға тарту шаралары 
нәтиже беруде. Мәселен, 2015 жылдан бастап Арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету балалар орталығынан 27 бала отбасына оралған. Олардың ата-анасының 
лайықты жұмыспен қамтылуы, жаңа мамандықты игеруі үшін кәсіби оқытудан 
өтуі назарға алынды. Бүгінде орталықтың күндізгі бөлімінде 46 балаға қызмет 
көрсетіліп жатыр. Оның ішінде 19 бала қыркүйек айынан бастап жеңілдетілген 
бағдарламамен үйден оқытылуда, – деді М.Ергешбаев. 

Сондай-ақ, кездесуде ерекше қажеттілігі бар балаларға иппотерапиямен 
оңалту шаралары жүргізіле бастағаны жеткізілді. Қазір бұл қызметті дәрігердің 
қорытындысы негізінде алуға мүмкіндік бар. Биылдан бастап мүгедектерге 
ұсынылатын протез-ортопедиялық, тифлотехникалық  көмекші, арнайы жүріп-
тұру құралдарының тізбесі де кеңейтіліпті. 

Мөлдір қАЛЫМБЕТ, 
Н.НұРЖАуБАЙ (сурет).

МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАНДАРҒА ҚОЛДАУ

Мемлекеттік қызметшілер қыз-
мет тік көлігін жұмыстан тыс уақытта 
қолданған жағдайда сенім телефоны-
на хабарлап айтуға болады. Облыс 
бойынша мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл департаменті осындай 
мүмкіндік жасап отыр. 

Сейсенбіде өткен «Қызметтік 
көлік – қызметтік мақсатта» акция-
сында құрылым өкілдері осындай 
темір тұл парларға арнайы белгілерді 
жапсырды. Департамент басшы-
сы Абзал Мұхимовтың айтуынша, 

 акция ашықтық пен жариялылықты 
қам тамасыз етеді. Ендігі жерде қыз-
мет тік көліктердің бей мезгіл жүр-
генін көрген адамдар 8-705-787-26-
26 (whatsapp) немесе 70-56-06 (call 
орталығы) нөміріне хабарласып, 
айғақ боларлық фото-бейнежазба 
жолдай алады. 

– Жыл басынан бері облыс 
бойын ша қызметтік көлікті жөнсіз, 
мақ сатсыз пайдалануға қатысты  
40-тан астам құқықбұзушылық анық-
талды, – дейді А.Мұхимов.

Н.қАЗЫБАЙқЫЗЫ.

КӨП АУЫЛДА КӘСІПКЕРЛІК 
КЕНЖЕЛЕП ТҰР

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қызылорда облыстық мәс лихаты  «Сыбайлас жем қорлыққа қарсы іс-

қи мыл туралы» және «Қазақстан Республикасының  мемлекеттік қызметі 
туралы» заңдары та лап тарының бұзылуына жол бермеу мақсатында Қы-
зылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі № 1 ғи маратында «Қызылорда 
об лыстық мәслихатының ап   параты» мемлекеттік ме ке  месінің 
«Азаматтардың өті нішін қабылдау жәшігі» ор наласқандығын және 605401 
нөмірі «сенім» телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды. 

Электронды мекен-жай: kyz_oblmaslikhat@mail.ru

Азаматтар-
ды қабылдауды 

жүргізетін  
адамның 
Т.Ә.Ж.

Азаматтарды 
қабылдауды 
жүргізетін  
адамның 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні 

мен уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Байқадамов 
Наурызбай 

Сейтқалиқұлы 

Қызылорда 
облыстық 

мәслихатының 
хатшысы

сейсенбі
сағат 

15.00-17.00

Қызылорда 
қаласы, Сұлтан 

Бейбарыс көшесі, 
№ 1

605401

қосмамбет 
Мэлс Назарұлы

«Қызылорда 
облыстық 

мәслихатының 
аппараты» ММ 

басшысы

бейсенбі сағат
15.00-17.00

Қызылорда 
қаласы, Сұлтан 

Бейбарыс көшесі, 
№ 1

605399

«ҚЫЗМЕТТІК КӨЛІК – ҚЫЗМЕТТІК МАҚСАТТА»

Үстіміздегі жылғы 19 қазанда 
елордада алғашқы жасанды Жер 
серігі ұшырылуының 60 жыл-
дығына арналған «Ғарышқа қазақ-
стандық жол: Жүзеге асуы мен даму 
келешегі – 2017» атты халықаралық 
форум өз жұмысын бастады. 

Форумда «Байқоңыр» ғарыш 
кешенін Ресеймен бірлесіп пай-
даланудың өзекті мәселелері қа-
ралды. Бұл ұзақмерзімді бағ дар-
лама, ол сондай-ақ бүгінгі таң да екі 
ел арасындағы ынты мақ тастықтың 
жаңа бағыттарын айқындайтын бо-
лады. 

«Бүгінде «Байқоңыр» бүкіл 
адамзаттың игілігіне айналды де-
сек, артық айтқандық емес. Осы-
нау тамаша, бірегей кешен бұрынғы 
Кеңес одағындағы ғана емес, соны-
мен қатар бүкіл әлемдегі көптеген 
технологиялардың даму бастауын-
да  тұр. Қазіргі уақытта ресейлік 
әріптестермен кешенді одан әрі да-

мыту тұжырымдамасы қабылданды. 
Онда ғарыш айлағының қол да-
ныстағы нысандары базасында 
ғарыш жобаларын жүзеге асыруға 
қатысты біздің арендалық  байла-
ныстарымызды жалғастыру шартта-
ры көзделген», – деді халықаралық 
форумның ашылуында сөз сөйлеген 
ҚР Қорғаныс және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрі Бейбіт 
Атамқұлов.

Оның атап өтуінше, тұжы-
рым даманың басты мақсаты эко-
ло гиялық тұрғыда қауіпсіз жаңа 
ғарыштық зымыран кешенін әзірлеу 
жөніндегі «Бәйтерек» жобасы сана-
лады.

«Бұл жоба ағымдағы жылы бас-
талды. Біз жаңа кешенді 2022 жылы 
алғаш рет ұшыруды жоспарлау-
дамыз. Қазақстан тарабы жерүсті 
кешендері мен инфрақұрылымына 
қатысты жұмыстарды жүргізсе, 
ресейлік тарап зымыран дайында-

умен айналысатын болады. Бұл – 
кескіндемесі барынша күрделі орта-
ша зымыран», – деді министр.

Айта кетейік, ҚР Қорғаныс және 
аэроғарыш өнер кәсібі министрлігі 
ұйымдастырып жатқан фо рум ның 
мақсаты – экономика саласындағы 
мә се ле лерді шешу үшін ғарыш 
қызметіндегі нәтижелерді қолдану 
 бойын ша тәжірибе алмасу, соңғы 
10 жылдағы ғарыш қыз метінің 
қорытындысын қарастыру, сонымен 
қатар әлемдік тәжірибеге сүйене от-
ырып, Қазақстанның ғарыш саласын 
дамыту жоспарларын талқылау бо-
лып табылады. Шараға 18-ден аса 
елдің 500-ден аса ғарыш мекемелері 
мен мемлекеттік органдардың 
өкілдері, танымал ғалымдар, ғарыш 
технологиясы саласындағы әлемнің 
жетекші компанияларының маман-
дары қаты суда.

Ж.ӘЛМАХАН.

ҒАРЫШҚА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖОЛ САЛЫНАДЫ

ХАЛҚЫНА ҚАЛДЫРҒАН ҚАЗЫНАСЫ МОЛ
«Достық үйінде» қазақ алфа ви тінің латын әліпбиіне көшу жобасы-

на арналған «Латын әліп биіне көшу – заман талабы» атты «дөңгелек 
үстел» өтті. Аталған шараға этномәдени бірлестік жетек ші лері мен 
белсенді мүшелері, облыстық Аналар кеңесі, ғылыми-сарап шы лық 
топ, жас тар қанатының мүшелері, филолог-ғалымдар қа тысты.

ҚЫЗЫЛоРдА обЛЫсТЫҚ мәсЛихАТЫ ЛАУАЗЫм иеЛеРІНІҢ 
АЗАмАТТАРдЫ ҚАбЫЛдАУ

КесТесІ

Бейсенбі күні облыстық қоғамдық кеңестің 
отырысы өтіп, оған С.Имандосов төрағалық 
етті.
Жиында қаралған алғашқы мәселе бойынша 

облыстық денсаулық сақтау басқармасының бас-
шысы А.Әлназарова хабарлама жасады. Ол облыс 
азаматтарының жекелеген санаттарына амбу ла то-
риялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шарттар-
мен дәрілік заттарды қосымша беру туралы айтып өтті. 

Мұнан кейін облыстық ІІД жергілікті полиция 
қызметі бастығы Б.Ибрагимов баяндама жасап, қоғам-
дық қауіпсіздіктің сақталу жайын мәлімдеді. 

Отырыста алдағы үш жылға арналған облыстық 
бюджет те қаралды. Бұл мәселеге байланысты об-
лыстық экономика және бюджеттік жоспарлау бас-
қармасының басшысы С.Құлымбетова хабарлама жа-
сап, 2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет 
жобасы туралы баяндады.

А.АқЫЛБЕКОВ.

КеЛеЛІ мәсеЛеЛеР ҚАРАЛдЫ

ҚОҒамДыҚ кеҢеС

Аты-жөні, тегі Лауазымы қабылдау 
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     брифинг

тағылым

Халқына өлшеусіз еңбек сіңірген текті тұлға
лардың өмірі мен өнегесін жамағат назарына 
ұсынып отырудың мәні айрықша. Биыл атақты 
ғалым Шахмардан Есеновтің туылғанына 90 жыл 
толып отыр. Алты алаштың анасы атанған Сыр 
өңірі еңбегін әлем мойындаған айтулы академиктің 
мерейлі мерекесін облыс әкімінің бастамасымен 
кең көлемде атап өтуде. Әсіресе, Шиелі ауданының 
жұртшылығы өздерінің еңбек жетістіктерін осы ме
рейге арнап, биылғы егін жинау науқанын қысқа 
мерзімде аяқтап үлгерді. Күріштен жоғары өнім 
алды. Осы орайда қоғам қайраткері, дарынды 
ғалым Шахмардан Есеновтің өмір дерегіне шолу 
жасамақпыз. 

Қызылорда облысының Тартоғай ауылында 
дүниеге келген Ш.Есенов академик Қ.Сәтбаевтың 
төл шәкірті. Оның ғылыми еңбектерімен, өнді
рістік жетістіктерін жал ғас тырушы ізбасары. Ол 
Жезқазған өңірі нің жаңа қырын ашуға белсе
не қайрат көрсетті. «Ш.Есенов 19521960 жыл
дары Үлкен Жезқазған кенруда өнеркәсібінің 
шикі зат бөлімін ашу және бағалау жөніндегі 
барлау жүмысына басшылық етті. Бұл кезеңде 
Жезқазған ауданы геологиясының неғұрлым 
күрделі теориялық және практикалык мәселелерін 
шешуге тікелей қатысты бокситасбест сияқты 
маңызды пайдалы қазыналарды іздеу мен барлау 
әдістәсілдерін анықтау жөніндегі жұмыстарды 
басқарды. Осы жұмыстардың нәтижесінде Жезқаз
ғанда шикізат кенінің барланған қоры бұрынғыдан 
бірнеше есе артты. Химия және қорғаныс 
өнеркәсібіне өте қажетті шикізат ірі кені ашыл
ды. Ол қысқа мерзімде барланып, өнеркәсіпті иге
ру меңгерілді. Осы ауданның марганец, мыс, ме
талл, никель, кобальт, темір рудалары, құрылыс ма
териалдары мен мыс кендері ашылып зерттелді». 
Шахмардан Жорабекұлы 1965 жылы республика
да жүргізген барлық геологиялық іздеу және бар
лау жұмыстарына жалпы басшылық етті. 

Бұл жылдары Қазақстанда пайдалы қазба
лар дың бірқатар ірі кен орындары ашылып, иге
рілді. Соның ішінде Маңғыстаудың оңтүстігінде 
аса ірі мұнайлыгазды аумақтың, «Жетібай» мен 
«Жаңа Өзен» мұнай орындарының ашылуы, қысқа 
мерзімде барланып, іске қосылуы үлкен жетістік 
болды. Осы жұмысқа тікелей қатысқаны және 
басшылық еткені үшін бір топ ғалымдармен бірге 
Лениндік сыйлық берілді. Ал республика Геология 
министрі, одан әрі 19671974 жылдары Қазақ КСР 
Ғылым академиясының президенті лауазымында 
жалпы халықпен ел үшін жасаған қайраткерлігін 
айтуға сөз жетер ме екен?!

Жуырда ғалымның туған жері – Шиеліге көрші 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар  ауданынан 
әдебиетші Әбдіманап есімді жігіт іссапармен 
келді. Осындағы «Көкшоқы» шағын ауданындағы 
Есеновтің бюстін байқап қалып, жанына дереу 
жетіп барды да, тәу етіп бетін сипағандай болды. 
Сонан соң ілешала «әлФарабидің қазаққа оралуы
на басты себепкер, қайраткерлік көрсеткен осы аза
мат ғой. Япырай, бұл кісінің Шиеліде туылғанын 
бұрын білмеуші едім» дегені. «Оу, Шахмардан 
Есенов Сыр өңірінің тумасы  емес пе, әкесі Жора

бек орысшақазақша өте сауатты кісі болған. Зама
нында үлкен қызметтер атқарып, қалың қазақтың 
қамын жеген, сол үшін қуғын да көрген» – дедім

Мұныма Әбдіманап: «әлФарабиді түркімендер 
де, тәжіктер де, өзбектер де біздікі деп өрекпіп 
тұрғанында «екінші ұстаздың» қазаққа қалай қайта 
оралғандығын білетін шығарсың, сол қай жылдары 
еді?» деп сұра ғаны. Осы жерде мен сәл кідіріңкіреп 
қалдым. Үйге келе сала кітаптарды парақтай 
бастадық. А.Машановтың «әлФараби және Абай» 
атты кітабынан жоғарыда айтыл ған деректердің ізін 

таптық. Сондағы қол ға түскен деректердің мәліметі 
мына дай: «Академияда президент болып тұр
ған да ұлттық мәдениетімізді тереңнен  зерттеуге, 
әдебиетімізде ұмыт болған, тыйым салынған эпос
тар мен дастандарды қайта өмірге әкелуге, іздеп 
табуға бұйрық береді. Қазақ топырағының ұлы 
даналарының бірі Әбунасыр әлФарабидің халқына 
қайта оралуына көп еңбек сіңірді. Бұл турасында 
ҚР ҰҒА академигі Досмұхамед Кішібеков былай 
дейді: «Ш.Есенов Ғылым академиясындағы Фи
лософия және құқық институтының жанынан ар
наулы фарабитану бөлімін ашады. Оған арабша, 
ағылшынша және басқа да тілдерді білетін білімді 
жас ғалымдарды шақырды. Оларға әлФарабидің 
еңбектерін тауып, қазақшаға, орысшаға ауда руға 
тапсырма береді. ӘлФарабидің қазақ топырағының 
ұлы екенін ол  кезде ешкім білген жоқ. Көптеген 
елдер оны өзде рінше иеленіп кеткісі келді. 
Мәселен, ирандықтар оны ирандыкі деп дәлелдеді. 

Өзбек ғалымдары өзбек халқыныкі деп есептеп, 
мақалалар жазып жатты. Профессор  А.Машанов 
5070жылдардағы (өткен ғасыр) ғылымиқоғамдық 
қызметін әлФарабиді қазақ халқына қайта әкелуге 
жұмсады. Ол көптеген кітаптар, мақалалар жазды. 
ӘлФарабидің еңбектері екі тілде шығарылды. Осы 
басылымдардың барлығының жауапты редакторы 
Ш.Есенов болды», – деп атап көрсетеді.

Иә, қажырлы еңбек, дәйекті дерек жемісті бо
лып, 1970 жылы әлФарабидің туғанына 1100 жыл 
толуына байланысты халықаралық симпозиум Ал

матыда ашылды. Оған әлемнің көптеген елдерінен 
қонақтар шақырылды. Ш.Есенов осында өзі баян
дама жасады. Осы симпозиумда ұлы бабамыз әл
Фараби Аристотельден кейінгі «екінші ұстаз» атан
ды.

Қазіргі «Егемен Қазақсан» бұрындары кеңестік 
дәуірде «Социалистік Қазақстан» аталатынды. 
Сол аға басылымның Жезқаз ған облысындағы 
тілшісі болған, қадірлі журналист ағамыз Өтеген 
Жаппархан  Г.Оразалиеваның кітабынан мынан
дай қы зық ты жайтты баяндайды. «...Мына біз тұр
ған биік «Шахмардан шоқысы» деп аталады. Бұл 
анау Ұлытаудан кейінгі биік жотаның бірі. Осы 
биіктен бұл маңайдың бәрі анық көрінеді. Анау 
түтін – атақты Қарсақпай зауытыныкі, мына бет
кейде көсіле жатқан – Жезқазған, одан әріректе – 
кеншілер қаласы Никольский мен Рудник, ал, мына 
арттағы қоныс – Жезді кенті.

– Тамаша екен. Ал, енді «Шахмардан шоқысы» 
болып қалай аталған?

– Ол кісі осы Жезқазғанда геологиялық 
партияға басшы болып он жылдай қызмет істеді. 
Талай кен ошақтарын ашты.  Қанекеңнен кейінгі 
осы төңіректің бағын ашқан сол Шахаң еді ғой, 
бұл маңда ол барламаған, ізі түспеген жер жоқ, – 
деп, ертеде сапарлас болып жүрген кен инженері 
Мүсілім Тоқтамысов сөзге араласты. Хатшы тағы 
сөз сабақтады.

– Жақсы қатысамыз, сыйласпыз. Құдай өзіне 
келбетті де бере салған ғой. Адами парасатын 
айтсаңшы! Сол Шахмардан осында жүргенде ерте
леп шығып, мынау таутасты ерінбей жаяу аралай
тын. Жұмыстан кейін әріптестерімен бірге күнде 
кешқұрым осы шоқы басында отырып демалатын. 
Осы жерде отырып күні бойы жазғансызғандарын, 
жиғантергендерін, ойларын қорытатын. Кейін 
Алматыға қызметі өсіп кеткен соң, ел бұл қыратты 
«Шахмардан шоқысы» атап кетті. Сол дәстүрмен 
әліге дейін қалт еткенде осында келіп демалып 
тұрамыз». Міне, іс жасаған адамның соңында 
қалған ізі...

  Қазір тоқсан жастың бел ортасына келген. 
Шиеліде тұратын Серқара Ізтілеуов ағамыздың 
айтқан мына әңгімесі де қызықты әрі өнегелі. – Бірде 

Алматыға іссапармен бардым. Ол кезде қонақ үйге 
бару дегенді білмейміз, туыстарды жағалаймыз ғой 
баяғы. Содан әпкеміз Аяштың үйіне бардым. Оба
лы не керек, бәрі де құрақ ұшып қарсы алды. Ас 
әзірлеп, дастархан жайып тастады. Шахмарданның 
осы үйде жатып оқитынын білемін, бірақ көзге 
көріне қоймады. Біраз уақыт өткен соң шыдамым 
таусылып «Шахмардан қайда?» дедім Аяшқа. Ол 
үндемеді. Жымиып күлген жездеміз Тәңірберген: 
«Ол Аяштың қаһарына ұшырап, қамалып отыр», – 
деді. Мен түсінбей, шошып қалдым. Онымды түсіне 

қалған жездеміз: «Жоқ, ол үйде, басқа бөлмеде 
қамаулы отыр. Біраз қызық қуып, сабағын жіберіп, 
бағасын төмендетіп алыпты...» – деді, Аяшқа бір 
қарап қойып. Аяшта үн жоқ, төмен қарап шайын 
құйып отыра берді. Не керек, сол жолымен ауылға 
Шахмарданды көрмейақ кеттім, – дейді. 

Осы ретте Елбасының ұлттық код  туралы 
айтқан тәмсіліне қайта оралғанды жөн санап отыр 
мыз. Басқа халықтарды қайдам, қазақтың қонақ
жайлылығы мен бауырмалдығы ерекше ғой. Осы 
бір асыл қасиет Шахмардандай шоқтығы биік 
ғалым ның алдағы даңғылына жол ашқан секілді. 
Туған әпкесі Аяш пен жездесі Тәңірбергеннің аса та
лантты бала Шахмарданға көрсеткен қамқорлығы, 
тәлімі, тәрбиесі өте мол болғандығы. 

Ғұлама ғалым Қаныш Сәтбаевпен таныстырып, 
қандай оқуға түсуіне бағыт берген, өз мамандығын 
жақсы игеруін да қадағалаған – осы кісілер. Бұл 
жерде ұлттық кодтың мықтылығы нәтижелілігін 
дәлелдеді деп ойлаймыз. «Жақсыдан шарапат» де
ген осы болса керек, жанжақты талант тұлға болып 
қалыптасты. 

Шахмарданның атаанасы – Жорабек пен 
Шәри па ның көпке деген қамқорлығы да ұшантеңіз 
бол ған. Жорабек ақсақалдың басы жерге жеткен
ше ертеректегі таршылық заманда шет жерге қуғын 
көріп ауып кеткен жерлестерін елге қайтаруды ар
мандап кеткені Әбілдә Тәжібаевтың естелігінде 
жазылады. Ал Шәрипа апаның 1961 жылы елге 
қыдырыстап келгенінде Шахмардан жатқан бесікті 
балалары тұрыңқырамай жүрген төркін жұртқа 
беруі арқылы өсіпөнуіне тілектестік білдіруінің 
нағыз дәлелі. Сол құт қонған бесікте бір отбасының 
тоғыз сәбиі бөленіп, одан кейін олардың балалары 
мен немерелерінің тербелуі жақсы ырымның ны
шаны деп білеміз. Тарихи тұлға бөленген сол құт 
бесік жақында Шиелі аудандық тарихиөлкетану 
музейіне тапсырылды. 

   Жоғарыдағы ойымызды одан әрі жалғастырсақ. 
«Бір жылы Шахмардан жары Кәмила апаймен, ба
лаларымен Қырымда демалады. Бұлар түскен сана
торийде Мәскеудегі Геология министрінің мұнай 
жөніндегі орынбасары жатыр екен. Қызметтес, 
әріптес адамдар емес пе, күнде болмаса да, жиі ара

ласып, әңгімедүкен құрып жүреді. Кәмила апай 
Шахмарданның атын атамай үнемі «Батыр» дейді 
ғой, баяғы. Бұған министрдің орынбасары түсінбей, 
ақырында: – Кәмила Қарабалаевна, сіз неге Шах
мардан Есенович демейсіз, «Батыр» деген не сөз? – 
деп сұрайды. – «Батырдың» орысшасы «Храбрый» 
деген сөз. – Шын ба, шын айтып тұрсыз ба? – деді 
министрдің орынбасары, кенеттен таңғалып. – Сіз 
не, бұл атауды ол кісіге лайық көрмей тұрсыз ба? – 
дейді Кәмила жеңіл ғана жымиып.

– Жоқ, жоқ, қайта «Батыр» деп, дәл қойға
ныңызға таңғалып тұрмын, – деп, шыныменақ 
ренжітіп алдым ба дегендей. – Бұл пікірімді Сізге, 
Кәмила Қарабалаевна дәлелдеп берейін, – деп, 
елпілдепақ қалды. Сонан соң азкем ойланып 
тұрды да: – Маңғыстаудан мұнайдың мол қоры та
былып, Қазақстан басшыларының абырсабыр бо
лып, проблемаларының көбейіп тұрған кезі бо
латын. Мәскеуге келгіштеп, жоқтары көбейіп де
гендей ғой... Бірде мұнайға байланысты Косы
гинде өтетін жиналысқа бірге қатыстық. Жиі 
көрмейтін болған соң Косыгинге министрлердің 
бәрі жетістігін емес, жетіспейтін жақтарын айтып, 
мемлекеттен көмек сұрап жатыр. Өтебай, Орта ма
шина жасау министрінің бір орынбасары (министрі 
Орталық Комитеттің мүшесі, беделді басшы 
Е.П.Славский болатын) бізде анау жоқ, бізде мынау 
жоқ деп, жоқтан өзгені айтып тұрып алды. Бір кез
де Сіздің «Батырыңыз» қолын көтеріп, рұқсат алып, 
жиынға қатысып отырған Косыгинның тура өзіне 
қасқайып қарап тұрып, сөзін бастады. 

Біреулеріміз батылдығына таңғалып, біреу
леріміз «не дер екен?» деп, сынай қарап отырмыз. 
Бір кезде Шахаң: – Құрметті Николай Алексеевич 
(Косыгин), Сіз мені дұрыс түсініңіз, талай жыл
дан қалыптасқан, бай мекеменің мамандары «жоқ» 
дегенді айтып, ауыздарын құр шөппен сүртетін 
болса, жаңадан ашылып жатқан Маңғыстау кен 
орындарының, оның мұнайшыларының күні тіптен 
қараң деуге болады. Техника, станок, құрылыс ма
териалдары... тіптен Орталықтағы басшылардың 
оң қабағы, шын пейілдері де жетіспейді бізге! – 
деп айтып салды. Тура бір алдын ала дайында
лып келгендейақ жоғын тізіп, сандарды сөйлетіп 
шықты. Обалы не керек, Косыгин зейін қоя тың
дады да көмекшісіне бірнәрсе деп сыбырлады. Со
нан соң Шахмардан Есеновичке қарап «осының 
бәрін айтып, хат жазыңыздар» деді, әдеттегі са
бырлы қалпымен, сөзін қысқа қайырып. Шыным
ды айтсам, Шахмардан Есеновичтің батылдығына, 
Косыгиннің мәрттігіне  риза  болдым.  Маңғыстау  
мұнайына  орай  бір емес, екі қаулы шығарды. 
Енді Сізге де риза болып отырмын, Кәмила Қара
балаевна, еріңізге лайықты ат қойыпсыз, риза
мын, ризамын! – деп, шын көңілін білдіріп, ағынан 
ақтарылды», – деп көрсетіледі «Бір ғылым еді 
іңкәрің» атты жинақта. 

Біздің бүгінгі мақсатымыз ұлы адамның ұлы
лығынан  оқырмандарымызды хабардар ету еді. 
Шоқтығы биік Шахмардан туралы біршама жинал
ған мағлұматтарды ортаға салдықау деп ойлаймыз. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы.

     ұлт мақтанышы

заманының заңғар ғалымы

Кеше өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте ҚР Ұлттық Банктің Қызылорда филиалы 
директорының орынбасары Наталья Ким бүгінгі қаржы 
жағдайына қатысты деректерді БАҚ өкілдеріне жеткізді.
Оның айтуынша, қазіргі уақытта инфляция нысаналы диапа

зон шеңберінде тұруды жалғастыруда. Ұлттық Банктің инфляция 
бойынша бағалауы оның нақты деңгейіне толық сәйкес келеді. 
Қыркүйекте жылдық инфляция 7,1 пайыз болды (бұл көрсеткіш 
аймақ бойынша 7,2 пайыз) және нысаналы дәліз ортасында тұр. 
Қыркүйекте республика бойынша инфляция 0,3 пайыз болды 
(аймақ бойынша – 0 пайыз).

Инфляцияның сақталуына халық тарапынан кейінгі қалды
рылған сұраныс факторы ретінде азықтүлікке жатпайтын тауар
дың бағасының өсуі ықпал етті. Қыркүйекте азықтүлікке жат
пайтын тауарлар бойынша тұтыну бағасының индексі  республика 
бойынша 101,3 пайыз, ал аймақ бойынша 100,7 пайыз болды. 
Азықтүлік тауарларының нарығында соңғы айлар ішінде бағаның 
маусымдық баяулауы байқалды, азықтүлік тауарлары бойынша 
тұтыну бағасының индексі аймақта 0,3 пайызға төмендеп, 99,7 пай
ызды құрады.

Қазіргі уақытта ішкі валюта нарығында басым жағдайда 
алыпсатарлық факторға байланысты болған құбылмалылық 
байқалады. 2017 жылдың 20 қазанында ұлттық валютаның АҚШ 
долларына шаққандағы ресми бағамы – 334,11 теңгені құрады 
(құлдырау – 0,25 пайыз, 01.01.2017 ж АҚШ долларының бағамы 
333,29 теңге болды). Шетел валютасына сұраныстың өсуі соңғы 
уақытта девальвациялық күтулердің жоғарылауынан болуда. 

2017 жылдың 1 қыркүйегіне Қызылорда облысы бойынша жал
пы депозиттер көлемі 97 млрд теңгені құраған. Ұлттық валютадағы 
депозиттер көлемі 61,5 млрд теңге. Шетел валютасындағы депози
тер көлемі 22,8 пайызға азайып,35,5 млрд теңгені құрады.Теңгедегі 
депозиттер үлесі 2017 жылдың 1 қаңтарымен салыстырғанда 
56,3 пайыздан 63,4 пайызға өскен. Банктік салымдар бойынша 
пайыздық мөлшерлеме деңгейі теңгемен жинақтар үшін қолайлы 
болып қалуда.

Брифингте  ҚР Ұлттық Банктің Қызылорда филиалының бөлім 
басшысы Светлана Ибраева халыққа арналған тазартылған алтын 
құймаларды сату мен сатып алу бағдарламасы туралы айтып берді. 
Бұл бағдарлама 2017 жылдың 31 мамырында бастау алған болатын. 
Қазіргі уақытта оның қатысушылары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, 
«Еуразия банкі» АҚ және «Цеснабанк» АҚ болып табылады. 

Брифингте сондайақ мерейтойларға, естелік күндерге, айту
лы оқиғаларға, сонымен қоса белгілі тұлғаларға, тарихи ескерт
кіштерге, ұлттық дәстүрлерге қатысты арналып шығарылып, 
дүниежүзілік көрмелерде жүлделерге ие болған көптеген монета
лар түрі таныстырылды. Мәселен, 2014 жылы Мексикада өткен 
монета сарайлары директорларының 28ші Конференциясын
да мүшелердің құпия дауыс беру шешімі бойынша «Алма отаны» 
күміс монетасы «2014 жылдың ең әдемі монетасы» номинациясын
да бас жүлдені ұтып алған.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ. 

ТЕҢГЕ ДЕПОЗИТТЕРІНІҢ 
ҮЛЕСІ ӨСІП КЕЛЕДІ Өңірлік коммуникациялар 

қызметінде облыстық ветерина-
рия басқармасының басшысы 
Ерсұлтан Әпетов, Жаңақорған 
аудандық ветеринария бөлімінің 
басшысы Нұрлан Беркімбаев 
және Шиелі аудандық ветерина-
рия бөлімі басшысының міндетін 
атқарушы Әбен Жұпарбектің 
қатысуымен мемлекеттік қызмет 
көрсету мәселелері тақырыбында 
брифинг өтті. 
Бүгінде  ветеринария саласы қар

қынды дамып келеді. Мұны ондағы 
атқарылып жатқан жұмыстардан 
аңға руға болады. Ел Президенті 
Нұрсұлтан  Назарбаев  «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» атты Жолдауында азық
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мал 
шаруашылығы өнімдерінің экспорттық  
әлеуетін арттыру және ветеринария 
жүйесін жетілдіру жөнінде айтқан бо
латын. Осы ретте еліміз Дүниежүзілік 
сауда ұйымына кіруіне  байланыс ты 
ветеринариялық бақылауға жата
тын тауарлардың қозғалысын қатаң 
бақылауға алынғаны белгілі. Бас
тысы, ветеринария саласы бойын
ша көрсетілетін мемлекеттік қызмет 
кезінде рәсімделетін құжаттар ветери
нариялық қауіпсіздіктің алдын алудың 
жолы болып табылады. Сонымен бірге 
осы салада кәсіпкерлік қызметпен ай
налысатын кәсіпкерлердің,  шаруа 
қожалықтардың, жануарлар мен өнім
дердің үнемі ветеринариялық  бақы
лауда болуы халық денсаулығы мен 
жануарлар ауруының алдын алады. 

Жалпы, ветеринария саласында 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтің 10 
түрі бар. Олар әртүрлі бағытта жүзеге 
асырылады. Жануарлар өсіруді, олар
дан алынатын өнім мен шикізатты 
дайындауды, сақтауды, қайта өңдеуді 
және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс 
объектілеріне, ветеринариялық пре
параттарды, жемшөп қоспаларын 
өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі 
ұйымдарға биылғы жыл басынан бері 96 
ветеринариялықсанитарлық бақылауға 

жататын объектілерге есептік нөмер 
рәсімделді. Ал, «Рұқсаттар мен хабар
ламалар» Заңына сәйкес ветеринария 
саласындағы қызметпен айналысуға 4 
лицензия  берілген. 

Брифингте Жаңақорған аудандық 
ветеринария бөлімінің басшы
сы Нұрлан Беркімбаев сала бойын
ша  атқарылып жатқан жұмыстар 
жайын айтып берді. Мұнан кейін 
Шиелі аудандық ветеринария бөлімі 
басшысының міндетін атқарушы 
Жұпарбек Әбен аудандағы екі мал 
базарының жұмысы жайында, ондағы 
келіп жатқан әрбір малдың талапқа 
сай болуын тексеретін мамандардың 
тиісті жұмыстар жасап келе жатқанын 
алға тартты. Соның нәтижесінде заң 
бұзушылық оқиғасы орын алмаған. 
Бүгінде облыста малдың ауруы 
тіркелмеген. Сондайақ, басқарма 
бас шысы Ерсұлтан Әпетов  облыс та 
ветмамандар мен ветеринариялық 
пунктердің жеткілікті екенін алға 
тартты. Мал ауруларының алдын алу 
мақсатында егілетін екпелердің де 
уақытылы жүргізіліп келе жатқанын 
жеткізді. 

Сара АДАЙБАЕВА.

ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫСТАР НӘТИЖЕСІ

Өңірлік коммуникациялар қызметі 
орталығында өткен брифингте облыстық 
кәсіпкерлік және туризм басқармасы 
басшысының орынбасары Д.Болатбеков 
аймақтағы жанар-жағармай бағасына бай-
ланысты атқарылып жатқан жұмыстар 
жөнінде БАҚ өкілдеріне баяндап берді. 

Оның айтуынша, ҚР Энергетика министрінің 
2015 жылғы 27 наурыздағы «Мұнай өнімдерін 
өндіру және өткізу мониторингін жүзеге асы
ру қағидалары туралы» бұйрығына сәйкес облыс 
аумағында бөлшек саудадағы мұнай өнімдерінің 
бағаларына күнделікті мониторинг жүргізілуде. 
Айта кету керек, аталған  министрліктің бұй
рығына сәйкес бағаларына реттеу белгіленген 
мұнай өнімдерінің тізімінен 2015 жылдың шілде 
айында АИ92 маркалы бензині, 2016 жылдың та
мыз айында дизель отынының құнын реттеу алы
нып тасталған болатын. Сол себепті бүгінгі күнге 
олардың бағалары нарықпен реттелуде. Қазіргі 
таңда тек АИ80 маркалы бензинінің бағасына 
мемлекеттік реттеу белгіленген. 

Өздеріңізге белгілі, соңғы уақытта жанар
жағармай бағасының күнненкүнге өсуі көпші
лікті алаңдатқан еді. Осыған байланысты облыс

тық кәсіпкерлік және туризм басқармасы тарапы
нан бөлшек саудадағы жанаржағармай бағасына 
күнделікті мониторинг жүргізіліп отыр. Айталық, 
осы жылдың 17 қазандағы мәлімет бойынша об
лыста АИ92 маркалы бензиннің орташа бағасы 
– 154 теңге, дизель отынының орташа бағасы  
148 теңгені құрап отыр. Осы мерзімде облыс 
аумағындағы жанаржағармай құю бекеттерінде 
АИ92 маркалы бензинінің – 1379,7 тонна, дизель 
отынының 1881,5 тонна қоры бар.

Қазіргі таңда негізсіз баға өсімінің  алдын 
алу және жасанды тапшылықты болдырмау мақ
сатында облыс бойынша табиғи монополия
ларды реттеу және бәсекелестікті қорғау депар
таментімен бірлесіп, баға тұрақтылығын сақтау 
бағытында жұмыстар жүргізіліп отыр.

Ғазиза ӘБІЛДА.

ЖАНАРМАЙ ЖАҒДАЙЫ қАЛЫПТЫ

Биыл аймақта тұмау ауруының эпидемиоло-
гиялық ахуалы тұрақты. Өңірлік коммуни-
кациялар қызметі ұйымдастырған брифинг-
те облыс бойынша қоғамдық денсаулық сақтау 
департаменті басшысының орынбасары Әлия 
Әбдіқайымова осылай мәлімдеді. 
Қаңтарқыркүйек аралығында жедел респиратор

лы вирусты инфекцияның 10 362 жағдайы есепке алын
ды. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда бұл 32 
пайызға төмен. Ал тұмаудың 31 дерегі тіркеліп, оның 
ішінде зертхана арқылы дәлелденген деңгейі 2,3 есе 

кеміді. Тұмаумен ойнауға болмайды. Асқынып кет
се, пневмония, менингит сияқты ауруларға ұласуы 
мүмкін. Мамандар ересектердің көбіне үйде өз бетінше 
емделетінін айтып отыр. Балаларының мұрны пысыл
дап, қызуы көтерілсе ғана дәрігерге көрінеді. 

– Қазіргі уақытта тұмаудың алдын алу үшін 
ресейлік «Гриппол плюс» вакцинасы қолданылады. 
Иммундық жүйені нығайтуға, одан бөлек, лимон, 
итмұрын, анар, киви, жуа, сарымсақ көмектеседі, –дейді 
Ә.Әбдіқайымова. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

Ұрылар негізінен үйге кілтті 
іріктеп ашу, мұржа арқылы өрмелеп 
шығу арқылы кіреді. Оның үстіне, 
қазір жұрт бірыңғай пластик те
резе орнататын болған. Ал оның 
ашылыпжабылғаны білінбейді. 

– Көпқабатты үйлерде тұрғын
дар коляска, велосипед дегендер 
үйге сыймағасын сыртқа қоя салады. 
Бұл да ұрлыққарлықты көбейтіп 
отыр. Жыл басынан бері, мысалы, 

109 велосипед қолды болған, – деді 
Н.Әбдіразақ. 

Қала прокуроры Мұрат Досма
ғамбетов биылдыққа тіркелген 
қылмыстардың тең жартысы ұрлық 
екенін айтады. Бас прокуратураның 
«Ұрлыққа тосқауыл» жобасының 
көмегімен бұл көрсеткіш қайта 
алдыңғы жылғыдан 15,9 пайызға 
азайды. «Қазақтелеком» ұсынған 
«Бұлтты бейнебақылаудың» да көп 

көмегі тиер еді. Ерекшелігі – пәтер 
иелері үйлеріндегі жағдайды он
лайн режимде көріп отырады. 
Бақылау жүйесінің үлкен көлемдегі 
мәліметтерді сақтауға мүмкіндігі 
бар. Камера қараңғыда да бәрін 
анық қылып түсіреді, әрі мұрағат 
бір аптаға дейін сақталады. 

ҰРЫНЫ ҰСТАП БЕРЕДІ

ТҰМАУДЫҢ ЭПИДАХУАЛЫ ТҰРАқТЫ

Өңірлік коммуникациялар 
қызметінде облыс аумағында 
жолаушыларды және жүк та-
сымалы мәселесін талқылау 
мақсатында онлайн конфе-
рен ция болып өтті. Онда об-
лыстық жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары 
басқармасы басшысының 
мін  детін атқарушы Қайрат 
Әбсұлтанов салада атқарылып 
жатқан жұмыстардың жайын 
баяндады.
Айталық, облыс аумағында 

212 елді мекенді құрайтын аудан 
және облыс орталығымен байла
ныстыратын 211 автобус марш
руты ұйымдастырылған, оның 
ішінде ауданаралық (қалааралық) 
– 71маршрут, аудандық – 109 марш
рут және қала ішінде 31 маршрут 
жолаушыларға қызмет көрсетеді. 
Сонымен қатар, облыс орталығынан  
Астана, Алматы, Шымкент, Жез
қазған, Түркістан, Жібек жолы (Чер
няевка) және Сарыағаш қалаларына 
7 облысаралық автобус маршру
ты ұйымдастырылған. Осы аталған 
бағыттарда барлығы 30дан астам 
заңды және жеке тұлғалар әр түрлі 
сыйымдылықтағы 1645 дана авто
буспен аймақ тұрғындарына қызмет 
жасайды. 

Биылғы жылдың 9 айында ша
мамен 260,5 млн жолаушы тасымал
данып, өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 5,6 пайызға артқан. 
Сондайақ, осы кезеңде 66,6 млн 

тонна жүк тасымалданып, жалпы 
көрсеткіш 95 пайызды құраған бол
са, жүк айналымы  9050,5 млн тон
на км, яғни 94,2 пайызды құраған. 
Сонымен қатар, облыс және аудан 
орталықтарынан шалғай орналасқан, 
жолаушылар ағымы аз және жол са
пасы төмен 11 маршрут әлеуметтік 
мәні бар маршруттар қатарына 
жатқызылып, жолақы тарифтері 
ең төменгі деңгейде қалдырылып, 
облыстық бюджет есебінен демеу 
ретінде қаржыландырылып келеді. 
Бұл бағытта биылғы жылдың алты 
айында 9 млн теңге демеу қаржы 
игеріліп, жоспарланған қаржының 
51 пайызын құрады.

Қызылорда қаласында жолау
шылар тасымалы қызметінің сапа
сын арттыру мақсатында 2013 жылы 
қалалық автобус паркін жаңартудың 
20142016 жылдарға арналған ІІ 
кезең дік жобасы әзірленген бола
тын. Жобаның І кезеңінде 2014 
жылы бюджет қаражаты есебінен 
қалалық кластағы газомоторлы за
манауи 20 автобус сатып алынды. 
Жобаның ІІ кезеңінде «Байқоңыр»  
әлеуметтік кәсіпкерлік корпораци
ясы» АҚ, Қызылорда қаласы әкім
дігі және Еуропалық даму банкі 
арасында жасалған үш жақты 
меморандумның негізінде қосымша 
92 дана газомоторлы автобус 
алын ды. Сонымен бірге, көгілдір 
отын өңдейтін шағын  станциясы 
бар жаңа автобус паркі салыну
да. 20142016 жылдар аралығында 

үлкен сыйымдылықтағы 112 жаңа 
автобус алынып, қазіргі таңда 
қаланың орталық маршруттарында 
жолаушыларға қызмет көрсетеді.

Қазақстан Республикасының 
кө лік жүйесі инфрақұрылымын 
дамытудың 2020 жылға дейінгі 
мемлекеттік бағдарламасын іске 
асырудың ісшаралар жоспарына 
сәйкес алдағы жылдары біршама 
жұмыстар атқарылады деп күтілуде. 
Сондайақ, облыс аумағындағы 
әуе көлігі және теміржол  саласы 
бойынша атқарылып жатқан жұ
мыс тардың барысы жайлы жан
жақты ақпараттар берілді. Айта 
кетейік, бүгінгі таңда Қорқыт ата 
халықаралық әуежайы арқылы ап
тасына 28 тұрақты рейс орында
луда. Биылғы жылдың 9 айы бой
ынша болжаммен әуежайдан 81,1 
мың жолаушы жөнелтілген, бұл 
өткен жылдың осы кезеңімен салыс
тырғанда, 108,7 пайызды құраған. 
Ал теміржол қатынасы бойынша 
бүгінгі таңда облыс аумағынан 18 
жұп жолаушылар пойызы, оның 
ішінде мемлекетаралық 6 жұп пой
ызы қызмет көрсетеді. 2016 жыл
дан бастап ұйымдастырылған 
«ҚызылордаЖезқазған» теміржол 
қатынасы және осы жылдың шілде 
айынан қызмет көрсете бастаған 
«ҚызылордаБесарықТүркістан» 
бағы тындағы жолаушылар  пойызы 
аймақ тұрғындары үшін өте қолайлы 
болып отыр.                                  

Ғ.ҚОЗЫБЕКҚЫЗЫ.

ЖОЛ қАТЫНАСЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ЗОР

Қызылордада «Қазақтелекомның» «Бұлтты бейнебақылау» 
жобасы қанат қақты. Компания әзірше оны бірен-саран көп-
қабатты үйден бастап отыр. Өңірлік коммуникациялар қызметі 
ұйымдастырған брифингте қалалық ішкі істер басқармасы бас-
тығының міндетін атқарушы Нұрбол Әбдіразақ биыл 9 айда 615 
пәтер ұрлығы тіркеліп, оның 147-сі әшкереленгенін айтты.
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Халқының, елінің ықыласына 
бөлен ген, көңілінде, көкірегінде жүре
тін, әрдайым көзінің алдында, тілінің 
ұшында тұратын жағымды, сүйкімді, 
қалаулы, елеулі адамдары болады. Олар 
өздерінің өнегелі өмірімен, аталы, ба
талы, бәтуалы сөзімен елдің есінде 
қалады.

Сөз деген  – құдірет, сөз тас жара
ды, ал тас жармаса, бас жарады. Ақыл 
Алланың сүйген пендесіне беретін ең 
жоғарғы сыйы. Сөз – тікелей мидың 
мәуелі өнімі, тіл арқылы сыртқа 
шығатын ақылдың айнасы.

Адамдарға ақылды бөлудегі Алла

ның әділдігіне, шеберлігіне таңғаласың. 
Әлемде «үйім жоқ, күйім жоқ, білімім 
жоқ, жұмысым жоқ, кедеймін, көлігім 
жоқ, ақшам жоқ»... деп жүргендер 
жетіп артылады. Бірақ ақылым жоқ деп 
жүрген бірдебір пендені көре алмай

сыз, керісінше ақылы жоқтар, ақылым 
көп деп ойлайды, ешкімнің ақылын ал
майды, айтқанына көнбейді, аяқтыға 
жол, ауыздыға сөз де бермейді.

Алла Тағала адамдарға жасайтын 
басқа да жақсылықтары мен игіліктерін 
тап осы әдіспен бөлсе ғой, барлығы да 
дұрыс болар едіау, дейді біздің баяғы 
пендешілік ойымыз.

Иә, өмір деген – күрес. Сонда бұл 
кіммен күрес, немен күрес? Туабітті 
өзіңмен өзің күресесің, өзіңнің нәп
сіңмен күресесің, егер өзіңдіөзің жеңе 
алсаң, онда бәрін жеңесің, егер өзіңді
өзің бағындыра, басқара алсаң, өзіңді
өзің тежей алсаң, өзіңдіөзің тәрбиелей 
алсаң, өзіңдіөзің тыңдасаң, өзіңдіөзің 
сыйласаң, өзіңдіөзің сақтасаң, өзіңе
өзің ұстаз, өзіңеөзің шәкірт бола алсаң, 
онда сен ақылды адамсың.

Міне, біз білетін Жұмабай Бәкішев 
сондай ынсабы, қанағаты, тәубесі, 
шүкір шілігі көп, күпіршілігі жоқ, ақыл
ды азамат еді. Әдетте, кім ақылды бол
са, сол бақытты. Ал, ақымақ бастықтан, 
ақымақ байдан елге, халыққа не пайда?     

Өткен жылы саясаттану ғылымының 
докторы, сенатор Мұрат Мұхамедов 
сарапшылардың болжамына сүйеніп, 
адамның қабілеті жөнінде төмендегідей 
мәлімет жариялаған болатын.

1. Жүз адамның біреуі өмірге 
икемді.

2. Мың адамның бірі жетекші 
болуға жарарлық.

3. 10 мың адамның бірі ақылды.
4. Жүз мың адамның бірі барлық 

талаптарға сай ізгі адам.
5. Ал тек миллионнан бір кісі ғана 

данышпан, кемеңгер басшы болуы 
мүмкін.

Олай болса, қай заманда, қай қо
ғам да болмасын, әр елдің өзінің жақ
сы  лары мен жайсаңдары, асылда
ры мен ардақтылары, ақылдылары 
мен айтқыштары болады. Қай жа ғы  
нан келсең де, қай өлшемге, қай сы
наққа салсаң да, тарихтың, халық
тың, уақыттың қай таразысымен 
без бендесең де Бәкішев Жұмабай ХХ 
ғасыр дағы Сыр елінің ақылдылары 
мен айтқыштарының бірі, әрі бірегейі 
екендігі даусыз.

Абай: «Өлді деуге бола ма, 
айтыңдаршы, өлмейтұғын артын
да сөз қалдырған» демей ме... Бәкішев 
Жұмабай да артында өшпейтін өнеге, 
өлмейтін сөз қалдырған азамат. Әлемде 
«Алдымен сөз, сосын барлығы, тап 
осылай Жаратқанның жарлығы» деген 
қасқабас қағида бар. Адам көркі – сөз, 
сөздің көркі – ой.

Жұмекең – даланың даналығын 
бойы    на сіңірген ақылды адам, ойлы 
адам, философ адам.

Тауды, тасты жел бұзады, адамзат
ты сөз бұзады. Сөз бұза да алады, түзей 
де алады, ұйыта да алады, іріте де ала
ды, сөз адамды өлтіре де алады, тірілте 
де алады. Бұл, шіркін, тілден бал тама
ды, қан да тамады.

Қазақ – екі ауыз сөзбен ердің құнын 
шешкен, сөз қадірін білетін, сөзге 
тұрған халық.

Бұл жалпақ жаһандағы ең күшті 
құдірет билік те, байлық та емес – сөз, 
сөз өнері.

Адамның сөзі – ақылының айнасы.
Сөз әлемді билейді, сөзді ақылды 

адам батпақша илейді.
Ұлы І Петр министрлерінің есебін 

тыңдағанда қолындағы жазып, дайын
дап келген сөзін алып қойып: «Ал енді 
өзіңнің ақылды немесе ақымақ екеніңді 
көрсет», – дейді екен.

Ал енді, қадірлі оқырмандар, 
Жұмекеңнің артында қалған бірқатар 
даналық, даралық асыл сөздеріне құлақ 
асыңыздар, аталы сөздерінің төркінін 
танып, төреші болыңыздар.

Жаман адамдарға қатты ашуланған 
кезінде: «Шешеңнің ішінде қан болып 
ағып кететін адамсың ғой», «кері кет
кен көксоққанның сақалы кеңірдегінен 
шығады» деп кейитін еді жарықтық.

Жалқаулау, ретсіз етжеңделіп, тола 
бастаған жас басшыларға: «аяғыңның 
арасынан мысық та өте алмайтын
дай болып қалыпсың ғой», деп реніш 
білдіретін. Осының өзі жігіттердің 
етінен өтіп, сүйегіне жетіп, намысын 
шабақтап жататын.

«Мұсылман болу әстеәсте, кәпір 
болу бір пәсте» деп ескертіп, кадрларды 
кездейсоқ қателіктерге, ағаттықтарға 
ұрынбаудан сақтандырып отыратын.

Үнді шайын қою қылып демдетіп, 
түйенің сүтімен ішуші еді жарықтық. 
Ол бір үнді шайының қат кезі ғой, 
ел аралап жүргенде кейде табылмай 
қалатын кездері болатын. Сондықтан 
Жұмекең әрдайым өзінің ішетін шай
ын алып жүретін. «Еркек құйған шайы 
құрысын» деп еркекті шай құюға жуыт
пайтын еді.

Жұмекеңнің Сырдария аудандық 
кеңесі атқару комитетінің төрағасы 
кезінде мектепті бітірейін деп тұрған ба

ласы Арыстан суға кетіп қайтыс болды. 
Біз Тереңөзектен Қазантаев Қоныкең 
бастаған бір топ азаматтар көңіл 
айтуға Тасбөгетке келдік. Мұндайда 
әңгіме тауып айту кімге болса да қиын 
мәселе ғой. Азғантай үнсіздіктен 
кейін Жұмекеңнің өзі: «Қонеке, Арыс 
 танымнан айырылып, қанатым қайы
рылып отырмын. Қайтейін, шүкіршілік 
етемін, Алла ақырын бере ғөр, 
жақсылығыңды жақын ете гөр деп 
тілеуден басқа пенденің қолынан не 
келеді?!» деп өзінөзі жұбатып, өзі
өзі тоқтатып, өзінеөзі көңіл айтып, 
бәріміздің де ойымыздағыны орындап, 
жағдайымызды жеңілдеткені бар.

Тағы бірде аудандық кеңес атқару 
комитеті ұйымдастыру бөлімінің 
меңгерушісі К.Бекназаровты шақырып 
алып: «1 Май» кеңшарының директоры 
Әбсәми Оразалиевке: «менің ауылына 

іссапармен баратындығымды хабарла»,
деп тапсырма берді. Біраздан кейін 
қайта шақырып алып; «Әбсәмиге айт, 
өкпе мен бауырды бірге қуыртпасын»
дейді.

Жұмекең жыл  он екі ай Әбсәми 
мен Орынкүлдің отбасы дастарханының 
жиылмайтынын, республика, облыс, ау
дан қонақтарының тыйылмайтынын, 
дастарханның мәдениеті мен сан алу
ан тағамдардың сапасына риза болып 
кететінінен әбден хабардар. Бұл тек 
Жұмекең мен Әбсәмидің арасындағы 
сыпайы сыйластықтың, жарасымды 
қалжың мен әзілдің бірбіріне деген, 
ағалыінілік назының көрінісі, әрі ар
тында тәрбиелік мәні бар әңгіме болып 
қалсын деп айтып жүрген сөзі ғой.

Жұмекең облыс, республи ка 
жұртшылығына белгілі, ауыл  шаруа
шылығының ірі ұйым дастыру шы
ларының бірі, озат, орденді, Шіркейлі 
ұжымшарының төрағасы Жаңабай Аза
матовпен де жолдастық, сыйластық 
қарымқатынаста болады. Кейде 
қазақи жолмен сыпайы қалжыңдасып, 
әзілдесетін реттері де бар еді.

Бірде Жұмекең аталған 
ұжымшардың есеп берусайлау жина
лысына қатысады. Жиын ұзаққа созы
лып, түн жарымы ауғанша бітпейді. 
Азаматов Жәкең әдеттегінше ұзақ 
қорытынды сөз сөйлеп, бұл жиналыс
ты бітіруге мүлдем асыға қоймайды. 
Ал Жұмекең болса, жиналысты ертерек 
аяқтап, демалғысы келеді.

Төрағаның қорытынды сөзінен 
кейін енді колхозшылар сұрақ қоя бас
тайды. Бір колхозшы «ауылда неге ра
дио сөйлемейді?» деп сауал тастай
ды. Сол кезде іштей кіжініп отырған 
Жұмекең енді сәті түсті деп, Азаматов 
Жәкеңді оң жамбасқа алып: «Сендердің 
ауылдарыңа радионың керегі жоқ, 
өйткені осы қазір таң алдында КСРО
да бірдебір радио жұмыс істемейді, 
сендердің Азаматовтарың әлі сөйлеп 
тұр, сол сендерге жетеді», – деп бір 
ақысын алып, айызы қанған екен.

Жұмекең 1979 жылы Қызылорда 
облысы бойынша ауыл шаруашылығы 
өнімдерін сатып алу, сапасын бақылау 
жөніндегі мемлекеттік инспекциясының 
инспекторы кезінде зейнет жасы
на келеді. Сондайақ, облыста тағы да 
Жұмекеңнен басқа бірнеше сала басшы
ларын зейнетке шығару облыстық пар
тия комитетінің күн тәртібінде тұрады.

Әдетте 60 жаста ешкімнің де зей
нетке өз еркімен шыққысы келмей, 
сол тұста есебін тауып, облыстық пар
тия комитетін айналып өтіп, қашқақтап 
жүретіні бар.

Басшылардың қатаң тапсырмасына 
сәйкес, бұл ауыр да жауапты жұмысты 
орындап, олардың әрқайсысынан өз 
еркімен зейнетке шығу жөніндегі арыз
дарын алу облыстық партия комитеті 
партиялық ұйымдастыру бөлімінің 
меңгерушісі Нұрділда Уәлиевке оңай 
бола қоймайды. Бәрі де Нұрекеңнің 
замандас, тағдырлас, әріптес, сый
лас ағалары ғой. Бірақ басқа түссе, 
баспақшыл дегендей, ақыры Нұрекең 
бұл қиын тапсырманы жүзеге асы
руды ағаларының ішіндегі өзіне ең 
жақыны, ең құрметтейтіні, ең сыйлай
тыны Жұмекеңнен бастап шақырып, 
қиналып, ыңғайсызданып, өзін кінәлі 
адамдай сезініп, кешірім сұрағандай 
болып, сөзін ренжімеңіз деп бастап, 
жағдайды түсіндіреді.

Сонда Жұмекең: «Қарағым 
Нұрділда, өзіміздің ерте туғанымызға 
ренжімесек, ешкімге де ренжімейміз, 
бәріңізге рахмет»,деп арызын жазып 
берген екен. Алдыңғы арба қайда жүрсе, 
соңғы арба сонда жүреді дегендей, осы
лайша Жұмекеңнің көмегімен Нұрекең 
бұл күрделі тапсырманы ойдағыдай 
орындап шыққан екен. «Жақсыдан ша
рапат» деген осы да. 

Жұмабай Бәкішев – 1940 жыл
дан 1946 жылға дейін әскер қатарында 
болып, Ұлы Отан соғысының басы
нан аяғына дейін қатысқан жауынгер. 
Қатардағы автополк жауынгерінен ав
товзвод, авторота командиріне дейін 
өскен тәжірибелі әскери кадр. Отан 
қорғаудағы ерлік еңбектері еленіп, 
«Бірінші дәрежелі Отан соғысы», 
«Қызыл Жұлдыз» ордендерімен, 
бірнеше медальдармен наградталған.

Жұмекеңнің естелігінен: «Біздің 
армия немістерді кері ығыстырып, 
өкшелеп Польша жеріне кіріп, Краков 
қаласына жеткен кезде, біздің дивизияға 
аз ғана демалыс жарияланды.

Келген жеріміздің аты таныс – 1812 
жылғы соғыстағы атақты қолбасшы 
Михаил Илларионович Кутузовтың 
ерлікпен қаза тауып, жерленген жері 
екендігі Лев Николаевич Толстойдың 
«Соғыс және бейбітшілік» кітабын 
оқығаннан есімде қалған еді.

Командирден бұл жерде қанша 
уақыт болатынымызды біліп, оншақты 
солдатты ертіп, фельдмаршалдың 56 

шақырым жердегі бейітіне зиярат ету
ге жаяулап тартып кеттік. Ескерткіш
зират өте жақсы сақталған екен. Орыс 
фельдмаршалының ескерткішін көріп, 
рухына зиярат етіп, көкемізді көргендей 
қуанып, масаттанып,  жігерленіп 
қалдық. Қайтып келсек, біздің әскери 
бөлімше орнында жоқ, біз кетісімен 
төтенше бұйрық түсіп, жаңа жерге дис
локация жасап кетіпті. Бесалты сағат 
бойы шарлап, іздеп жүріп, әрең дегенде 
бөлімшемізді тауып, әскери трибунал
дан бірақ шықтық. Бізге дизертир деген 
айып тағылып, тағдырымыз, өміріміз 
қыл үстінде тұрды.

Әскери трибуналды басқарып тұр
ған генерал: «Неге сендер әскерден 
қаштыңдар»,деп суық сұрақты төте
сінен қойды. Сонда Жұмабай Бәкішев 
жұлып алғандай:

– Жолдас генерал! Мен орыс сол

датымын, қандай орыс солдаты жау
ды жеңіп келе жатып дизертир бола
ды? Қандай орыс солдаты өзінің еліне, 
жеріне, ұлтына, ұлттық батырларына 
деген сүйіспеншілігі, ізеті, құрметі бол
маса, қалай өз Отанының патриоты бола 
алады? 

1941 жылы Ұлы Отан соғысы 
басталғанда И.В.Сталин «Дмитрий 
Донскойдың, Александр Невскийдың, 
Дмитрий Пожарскийдің, Кузьма 
Мининнің, Александр Суворовтың, 
Михайл Кутузовтың аруағы қолдасын» 
деп ұран тастап, бүкіл орыс халқының 
патриоттық рухын, ұлттық сезімін 
көтеріп еді ғой. Қандай орыс солдаты 
өз елінің жауынгерлік тарихын, оның 
көрнекті батырларын, қолбасшыларын 
білмейді? Біз мына әлемдегі, аза
мат тарихындағы теңдесі жоқ ғаламат 
соғыста да жауды жеңіп келе жатып, 
орыс халқының Ұлы перзенті фельд
маршал М.И.Кутузовтың жерлен
ген жерінің жанынан өтіп бара жа
тып, оның сүйегіне тағзым етпесек, 
қандай орыс солдаты боламыз? Біз орыс 
фельдмаршалының аруағына тәжім 
етіп, кешіктік. Біз ешқандай дизертир 
емеспіз, жолдас генерал! – дейді.

Сонда генерал: «Сіз мұның бәрін 
қайдан білесіз?»  деп сұрақ қояды. 
Ж.Бәкішев: «Л.Н.Толстойдың «Война и 
Мир» кітабын оқығанмын» дейді.

Генерал: «Молодец, русский сол
дат! Вы настоящие патриоты своей Ро
дины. Вас не трибуналом расстрелять, а 
надо государственным наградам предо
ставлять»  деген екен.

– Біз осылайша ату жазасынан 
құтылғанбыз,  дейтін Жұмекең.

Міне сөздің күші, құдіреті, киесі 
осындай. Бәкішев Жұмекеңнің Қазалы 
аудандық партия комитетінің бірінші 
хатшысы кезінде, 1954 жылы аудан
да ерекше қатты қыс, қазақша айтқанда 
жұт болып, мал басы көп шығын бола
ды. Облыстық партия комитетінің бю
росы бірінші хатшы С.Жанбаевтың 
басшылығымен осы жіберілген кемші
ліктері үшін Ж.Бәкішевті партия қата
рынан шығарып, қызметінен босатады.

Жұмекең өмір бойы Тәңір мен 
тағ дырдың басына салған барлық 
қиын дықтарында қайнап піскен, 
сая  си жағынан әбден шыңдалған, 
соғыстың, өлім мен өмірдің арасындағы 
барлық сындарынан сүрінбей өткен, 
жігерлі, өжет, тәжірибелі және орыс
ша, қазақша сөлей де, жаза да білетін 
өте сауатты кісі болған. Ж.Бәкішев 
Қазақстан КП Орталық комитетіне 
арыз жазып, нәтижесінде орталық пар
тия комитетінің бюросы оны пар
тия қатарында қалдырып, Қызылорда 
облыстық партия комитеті бюросының 
оны қызметтен босатқан шешімін 
мақұлдайды.

Жұмекең тағдыры тәлкекке түсіп, 
қыл үстінде тұрған бұл жолы да 
өзінің батылдығымен, жүректілігімен, 
тапқырлығымен, алғырлығымен саяси 
сахнадағы басты қаруы – тас та жара
тын, бас та жаратын сөзінің құдіретімен 
ауыр жазадан өзін арашалап қалады.

Мәселенің мәнжайы былай болады.
Ол кезде Қазақстан Орталық партия 

комитетінің бірінші хатшысы, көрнекті 
партия қайраткері П.К.Пономаренко, 
екінші хатшы Л.И.Брежнев болатын. 
Бюроның күн тәртібіне байланысты 
Бәкішев Жұмекеңе сөз беріледі. Сон
да Жұмекең: «Құрметті бюро мүшелері, 
қазақта «Бас кеспек болса да, тіл ке
спек жоқ» деген сөз бар. Маған шын, 
нақты жағдайды баяндау үшін сөз 
бергендеріңізге рахмет. Иә, біздің 
Қазалы ауданында қыстың ерекше 
қатты болғаны, мал басының шамадан 
тыс шығынға ұшырағаны рас. Мұны 
қазақта жұт дейді, жұт қазақ тарихында 
бұрын да болған, қазір де бар.

Қазақстанда мал шаруашылығының, 
әсіресе, қой шаруашылығының жағдайы, 
тағдыры табиғаттың кірпияздығына 
тікелей тәуелді. Өйткені үкімет тара
пынан қажетті қаржы бөлінбеуінен қой 
шаруашылығының өндірістік базасы 

жасалмаған, жемшөп қоры жеткіліксіз. 
Қой өсіретін шаруашылықтар шөл және 
шөлейт жерге орналасқан. Міне, мал 
шығынының негізгі себептері осын
да жатыр, біз қолдан келгеннің бәрін 
жасадық. Қазақ халқы мал бағудың, 
оны өсіріпөркендетудің жолдары мен 
әдістерін, қырларынсырларын жақсы 
білетін, тіптен қай заманда болма
сын, біріне бірі сәлемсаухат берген
де: «малыбасың аман ба?» деп малдың 
қадірқасиетін, амандығын бәрінен де 
жоғары қоятын халық.

Құрметті бюро мүшелері! Мал, 
сайып келгенде, адам үшін өсіріледі, 
Құдайға шүкір, адамдар аман. Қазақта: 
«Орнында бар, оңалар» деген ата
лы сөз бар. Ел, халық орнында, мал 
шаруашылығының ұлы іргесі аман, 
бірер жылда мал басы өседі, өркендейді, 
бәрі де орнына келеді деп сіздерді 
сендіремін» дейді.

Жұмекеңнің осы аталы, бә
туалы сөзінен кейін Л.И.Брежнев 
Пономаренкоға тілдей хатқағаз жол
дап, бюроға үзіліс жарияланып, 
үзілістен кейін Бәкішев Жұмекеңді пар
тия қатарында қалдырады.

Осымен біз Жұмекеңнің ақылды
лық, айт қыштық, шешендік, көсемдік, 
тап қырлық қырларынан оқырман
жұртты бірқатар хабардар еттік ғой деп 
ойлаймын. Жұмекеңнің елге, халыққа, 
келешек ұрпаққа үлгі, ұлағат, өнеге 
боларлық екінші қасиеті, екінші қыры 
ол кісінің  қолының, жолының, арының 
тазалығы, дүниеқұмарлыққа бой
ын алдырмағандығы, аяғын шалдыр
мағандығы.

Адамзат тарихындағы 1418 күндік 
ғаламат соғыста күн демей, түн демей 
жаумен жағаласып, мұз жастанып, қар 
жамылып, жан алысып, жан берісіп, қан 
кешіп, ажалмен арпалысып жүргенде ол  
өзінің арының алдында: егер мен осы
дан аманесен, он екі мүшем сау ба
ратын болсам, қара су ішіп, қара нан 
жесем де ешкімнің ала жібін аттамас
пын, ешкімге қылдай қиянат жасамас
пын, дүниеқоңызға көз салмай, еліме, 
халқыма, Отаныма адал болып, аянбай 
еңбек етермін деп ант берген екен.

Жұмекең антына адал болды.
Тазалығы соншалықты аудандық 

кеңес атқару комитетінің төрағасы 
кезінде, кейде үйінде жағатын отынның 
болмай қалатынын өз көзімізбен 
көргенбіз.

Мен бірде «Коррупция» жөнінде 
көлемді мақала жаздым. Сонда 
тазалықтың үлгісі ретінде облыс бой
ынша үш азаматтың атын атадым. Сол 
үштің бірі, бірегейі, жүлдегері Жұмабай 
Бәкішев еді.

Иә, біз Жұмекеңді көрдік, білдік, 
қызметтес, тұздасдәмдес болдық, 
ағалыінілі, сыйлас болдық.

Ол кісі Сырдария аудандық кеңесі 
атқару комитетінің төрағасы, ал мен 
аудандық комсомол комитетінің бірінші 
хатшысы болдым.

Егіншілікте дихандар арасын
да, жайлауда малшылар арасында, 
жиынжиналыстарда, нақты іс үстінде, 
іссапарларда талай рет бірге болып, 
өнегелі, өркенді, өркениетті әңгімелерін 
тыңдап, тәрбиесін алдық, ағалық 
қамқорлығын көрдік.

Жұмекеңнің мына қамшының са
бындай қысқа, жалған, қызығынан, 
қиындығы көп өмірден ілгені, көргені, 
білгені, тергені, түйгені мол азамат.

Ол өз замандастары сияқты Қазан 
революциясының, қазақ халқының 
жар тысын қырған қолдан жасалған 
екі ашаршылықтың, қазақтың бар
лық тектілерінің, барларының, бай
ла  ры  ның тамырына балта шап қан 
коллективтендірудің, қазақ зиялы   лары
ның қынадай қырғын қуғынсүр  гіннің, 
сұрапыл соғыстың бар қайғықасіретін, 
зардабы мен залалын басынан өткізеді.

Бұның бәрін «көппен көрген ұлы 
той» дегендей Жұмекеңнің елмен, 
халықпен бірге көрген қиындықтары 
десек, өзінің жеке басының да 
тағдырдың тәлкегіне түскен тұстары, 
көрген қиындықтары да аз емес. Ана
сынан ерте, әкесінен жастау қалды, 
жоқшылық, ішер тамаққа, киер киімге 
жарымауы, соғыстың, қызметтің 
қиындықтары, жары мен екі баласының 
қайғылы қазаға ұшырап, соқа басының 
сопиып жалғыз қалуы, партиядан 
шығып, қызметтен босауы, тағы да 
басқа сәтсіздіктер жетіп артылады. 
Жұмекең осының бәріне күпіршілік 
қылмады, шүкіршілік қылды, сүрінбеді, 
жығылмады, иілмеді, майыспады, 
қайыспады, сынбады, белін бекем буып, 
білегін сыбанып, қай қызметте болса да 
аянбай, адал еңбек етті. Өз бақытын 
еңбектен, бейнеттен тапты.

Бәкішев Жұмекең облыстық пар
тия комитетінің нұсқаушылығынан 
бастап, екі ауданда аудандық пар
тия комитетінің екінші хатшысы, 
аудандық кеңес атқару комитетінің 
төрағасы, аудандық партия комитетінің 
бірінші хатшысы, облыстық ауыл 
шаруашылығы мекемесінің бастығы, 
орынбасары қызметтерінде ұзақ жыл
дар, нәтижелі, абыройлы еңбек етті. 
Жұмекеңнің Қармақшы, Қазалы, 
Сырдария аудандары мен жалпы 
облыстың экономикасы мен мәдениетін 
өркендетуге қосқан үлесі ерекше. 
Қай жерде, қай қызметте болмасын, 
елді, халықты ауызбіршілікке, сызат 
түспеген бірлікке, берекелі, белсенді 
тірлікке жұмылдыра білді. Халықты 
басқара да, бағындыра да білді, тыңдата 
да білді, сендіре де, көндіре де білді, 
ұйыта да, ұйымдастыра да білді.

Біздің Сыр елінде күріш орағы елге 
де, халыққа да сынмылтықсыз май
дан ғой. Тіптен кейде жарық болмай 
қалған кездерде Жұмекеңнің өзі бас бо
лып, қолына шелек алып, таң атқанша 
машинаға күріш тиеп, қырманнан тура 
аудандық партия комитетінің бюросына 
барғанын көргенбіз.

Жоғары іскерлік, ұйымдас тыру
шылық қабілетімен бірге қажет жерінде 
жеке басының көшбасшылық өнегесін, 
үлгісін көрсетуге де әрдайым дайын еді.                                                                                                  

Бірнеше рет облыстық партия 
комитетінің мүшесі, облыстық кеңестің 
депутаты болып сайланды. Жұмабай 
Бәкішев елінің есінде қалған, об
лыс тарихында өзінің лайықты орны 
бар, өшпейтін ізі бар, ісі бар, өлмейтін 
сөзі бар, елінің елеулісі, халқының 
қалаулысы болды.

Сейілбек Шаухаманов,
мемлекет және қоғам қайраткері, 

Қызылорда облысының
құрметті азаматы.  

 Жайсаң 
Жан

... Құдайберген Саржанов 1974 жылдың нау
рыз айында Арал балық  комбинатына директор 
болып тағайындалды. Бұл жылдар Арал теңізінің 
қайта бастаған кезі еді. Толқыны аспанға айналып 
жататын жерлер құрлыққа айналып, көптеген ме
кемелер бірбірімен біріктіріліп, уақыт өткен сай
ын теңіздің де күйі тайып бара жатқан шақ бола
тын. Аралдың өз маңайында балықтың аз болуы
нан жоспар орындаудың өзі комбинатқа қиындық 
әкелді. Сондықтан, жанжағындағылармен 
ақылдаса келе, балықты көшіп жүріп аулап, 
онда да балықшыларға жағдай жасап, ауланған 
балықты қандай қашықтықтан болса да, Аралға 
жеткізіп өңдеп, пайдасын халықтың көруіне, 
сонымен бірге мұхит балықтарын өңдеуге 
бетбұрыс жасау секілді істерді қолға алды. 
Қызылорда, сондайақ, Ақтөбе, Торғай облыста
ры басшыларының қабылдауында болып, шұғыл 
шара қолданбаса, Аралдың суы тартылған сай
ын балықшылардың жағдайы ауырлап, мүшкіл 
халге түсетіндігін дәлелдеп, министрдің алды
на жазбаша түрде қоя білді. Сол бір қиын кезеңді 
Қ.Саржанов былайша еске алады: 

– Ауаткомның бірінші басшысы Б.Уәлиев 
балық шаруашылығы жұмыстарын сеніп тап
сырып, кадр мәселелерін де менімен ойласа
тын. Осындай сенім көрсеткендіктен, балық 
шаруашылығының жұмыстарына тікелей арала
сып, жиі кездесіп тұратын күрделі мәселелерді 
дер кезінде шешуге, әрбір істі тиісті орындармен 
шұғыл сөйлесіп, балықшылардың пайдасына ше
шуге әрдайым араласып отыратынмын. Жұмысты 
жаның ашып, халқыма істеп жатқан еңбегім ғой 
деп істесең, бітпейтін жұмыс жоқ және сондай 
игілікті жұмыс таусылмайды. Талай түндер елсіз 
далада түнеп, күннің ыстығына күйіп, халқыма 
пайдамды тигізген кезім ең бақытты күндерім деп 
есептеймін. Мәселені үздіксіз қоюдың арқасында 
еліміздің тарихында бірінші рет СССР Балық 
шаруашылығы министрі А.А.Ишков Аралға кел
ді. Үлкен басшы келген жерде әрдайым із қала
тыны заңды. Нәтижесінде, Арал балық комби
на тында өңдеу үшін тікелей мұхиттан әдейі ар
нап жылына 67 мың тонна сапалы мұхит балығы 
үзбей келіп тұрды. Осының арқасында халық ең
бекақысын уақытында алып, тойынып, тұрмыс
тір шілігі басқалардан жақсы болмаса кем болған 
жоқ. 

...1978 жылы Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Төрағасы И.Әбдікәрімов 
Қызылордаға келіп, актив жиналысын өткізгенде, 
Арал мәселесін республика деңгейінде көтермесе, 
бұл істі ертеңге қалдырса, кеш болатынын айтып, 
трибунадан түс дегеніне қарамай, тастабандап 
сөйлеп, үлкен жұмыстың бастамашысы бо
лып, халықтың, үлкен орындардың құлағына 
іліндірген еді. 

Дәл сол жылы Алматыда үкімет үйінде 
Қызылорда облысы бойынша балық шаруашы
лығының мәселесі тыңдалатын болды. Үкімет 
үйінде, бұрын көрмеген Үкімет басшысының ал
дында алғаш рет сөйлеудің қиындығын әркім
ақ түсінетін болар. Үкімет басшысы Б.Әшімов: 
«Сөз Арал балық комбинатының бас дирек
торы Қ.Саржановқа беріледі» дегенде, қатты 
қобалжығаны рас. Арал балықшыларының проб
лемаларын алдарына жайып салып, ол проблема
ларды шешудің жолдары бар ма деген мәселеге 
тоқталды. Сөзін аяқтаған тұста Б.Әшімов ба
сын шайқап: «Иә, біздің білмейтін жайларымыз 
бар ғой, көмектесеміз» дегенде, қобалжығаны да 
басылғандай болды. Өйткені, өз басының қамы 
емес, халықтың ертеңгі күнін ойлағандықтан 
ба, шын жүректен ақтарылған сөздері үлкен 
басшылардың да көкейіне қонды. 

– 19831991 жылдары Арал балықшыларының 
жұмыссыз қалып, жұмыс орындары 
қысқарған, айлықтарын ала алмаған, ау

құралдары, басқа да техникалары жетіспей қалған 
күні болған жоқ. Аралға мұндай көмекті бергенде 
республиканың басқа балықшыларын ренжітпей, 
қисынын тауып, артынан сөз болмайтындай 
жағдай жасап отыруға тура келді. Өйткені, мен 
барлық балықшыларға ортақ адаммын ғой. Де
генмен, аралдықтарға айрықша қарайтынымды 
басқалар сезетінді, – дейді Құдайберген ағамыз. 

Иә, ол кезде жаңа мекеме ашу үшін де 
Мәскеумен келісіп, солардан қаражат алынатын. 
Осының барлық қиындықтарына қарамастан, 
республика басшыларының келісімін алып, 
Мәскеуге министрлікке барып, жағдайды, 
қиыншылықтарды дәлелдеп, Аралдың Аманөткел 
ауылына бір құрылыс мекемесін «ПМК4» деп 
ат қойып, ашып берді. Оның үстіне ол меке
меге кілең жақсы техникалар бергізді. Соның 
арқасында бірталай халық жұмыс істеп, отба
сыларын асырады. Сондайақ, Аманөткелден 
тоғанды балық шаруашылығын ашып, «Қамбаш» 
питомнигі өндірісі екеуінің айлықтарына елу пай
ыздан қосымша ақша қостыруға себепші бола 
білді. 

1985 жылы Қазалы ауданы еңбекшілерінің 
бірауыздан қолдап, дауыс беруінің нәтижесінде 
Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің сессиясында 
Жоғарғы Кеңес депутаты деген мандатқа ие болды. 
Сонымен бірге, осы съезде Орталық Комитеттің 
Тексеру комиссиясының мүшесі болып 
сайланған еді. Бұл Саржановқа ғана көрсетілген 
сенім емес, бүкіл Қазақстан балықшыларының 
еңбегін бағалап, болашаққа үлкен міндет артып 
отырғандықтың белгісіндей болатын. Сондықтан, 
қалай болғанда да өзі басқарып отырған саланың 
республикадағы басқа да өндіріс салалары
нан төмен болмай, керісінше алдыңғы қатарда 
болуы үшін күш салды. Уақытпен санаспай, 
шешілуі қиын деген мәселелерге батыл кірісті. 
Озық ойлы ұсыныстарды барынша қолдап, 
оларды жедел жүзеге асыруға көмек көрсетті. 
Мамандығы, білім дәрежесі іскерлігі бірбіріне 
ұқсамайтын басшылардың бәріне бірдей өз ісіңді 
дәлелдеп, олардың көзін жеткізу үшін батылдық 
та, табандылық та, жігер де, іскерлік те қажет 
екені белгілі. Осы қасиеттердің бәрі бойынан 
табылған Қ.Саржанов қиын ұсыныстарын да 
қабылдатқызып, қажетті мәселелерді дер кезінде 
шеше білді. Қазалыда 23 жылдың ішінде тоған 
шаруашылығы іске қосылып, наубайхана, сондай
ақ 10 жылдық мектеп пайдалануға берілді. 

Лауазымы жоғары, жауапкершілігі зор 
қызметте іскерлігімен абырой биігінен көрініп, 
аралдықтардың арқасүйер ағасы болған, 
Арал халқынан қолдаукөмегін аямаған 
«Қарамойыннан» қанат қағып, көл қорыған 
қызғыш құстай ел қорыған ер Құдайберген 
Саржанұлының өнегелі өмір жолы ұрпақтарына 
мақтаныш, баршаға үлгі. 

Лаура ӘЙТІмова,
Арал қаласы.

ердің еңбегін
елі біледі

ЖАНАМА САЛЫҚТАҒЫ ЖАҢА ӨЗГЕРІСТЕР

– Байқоңыр қаласына байланысты салық салымы 
бойынша қандай өзгерістер болды?

Жауап: Байқоңыр қаласының мәртебесi 
және ондағы  атқарушы органдарын құрудың 
тәртібі  мен олардың мәртебесі  туралы 1995 
жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республика
сы мен Ресей Федерациясы арасындағы  Келісімге 
енгізілген өзгерiстерге байланысты 2017 жылдың 5 
маусымындағы хаттамасы күшіне енді. 

Осы Келісімнің 121 бабына сәйкес, Байқоңыр 
қаласының салық органында тіркелген дара 
кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар мен Қазақстан 
Республикасының басқа аумағында тіркелген жеке 
кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар арасында жа
салатын тауарларды өткізу айналымдары болған 
жағдайда, Байқоңыр қаласының аумағынан Қазақстан 
Республикасының өзге аумағына тауарлар әкетілетін 
жағдайда немесе Қазақстан Республикасының өзге 
аумағынан Байқоңыр қаласының аумағына тауарлар 
әкетілетін жағдайда – қосылған құн салығы (бұдан 
әрі ҚҚС) нөлдік ставка бойынша салынады және 
акцизделетін тауарларға қатысты акциз төлеуден бо
сатылады.

Сонымен қатар Байқоңыр қаласының аумағынан 
Қазақстан республикасының өзге  аумағына тау
арлар әкелген жағдайда жанама салықтар «Салық» 
кодексінде белгіленген ставкалармен салынады, 
ал Қазақстан Республикасының өзге аумағынан 
Байқоңыр қаласының аумағына тауарлар әкелгенде 
РФ Салық кодексінде белгіленген ставкалар бойын
ша жанама салықтар салынады.

– Бұл өзгерістердің себебі немен байланысты? 
Жауап: Бұл өзгерістер өзара саудадағы, 

Қазақстан Республикасы  мен Байқоңыр қаласының 
шаруашылықпен айналысатын субъектілерінің 
арасындағы салынатын қосалқы  ҚҚСмен байла
нысты салық төлеушілерден келіп түскен сансыз 
үндеулерге қатысты болып отыр.

Бәрімізге белгілі Байқоңыр қаласында Ресей 
Федерациясының салық заңнамасы қолданылады. 
Осыған байланысты Байқоңыр қаласының 
кәсіпкерлер субъектілерінің сауда жасағандағы  
Қазақстан Республикасында төлеген ҚҚС  со
масы  Ресей Федерациясымен есепке жатқызуға 
алынбаған және керісінше Ресей Федерациясында 
төленген ҚҚС сомасы Қазақстан Республикасында 
есепке жатқызуға алынбаған. Бұл салық төлеушілер 
жағынан дәлелді наразылық туғызды. Сонымен қатар 

бұл жағдай тауарлардың бағасының  көтеріліуіне 
әсерін тигізді.

Бүгінгі күні, енгізілген өзгеріске байланысты, 
тауар сатушы (ҚҚС төлеуші) Байқоңыр қаласының 
субъектілерімен сауда жасағанда шотфактураны 
нөлдік стаквкамен жазуға міндетті, яғни сатып алу
шы тауарды ҚҚС есебінсіз төменгі бағамен алады 
және керісінше Байқоңыр қаласында тіркелген ҚҚС 
төлеушісі Қазақстан Республикасының өзге аумағына 
тауар сатқанда шотфактураға ҚҚС сомасын нөлдік 
ставкамен жазады. Нәтижесінде қосалқы салық салы
мы жойылады.

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменті мен  Байқоңыр қаласындағы 
Ресей Федералды салық қызметімен бірлесе отырып 
күшіне енген өзгерістерге байланысты түсіндірме 
жұмыстары жүргізілуде.

Жекелеп алғанда, кездесу мен семинар өткізу ба
рысында Байқоңыр қаласының  салық төлеушілері  
тауар сатушылардан  шотфактураны ҚҚС сома
сын нөлдік ставкамен алуда проблемалар туындап 
жатқанын айтты.

Бүгінгі күні бұл бағытта жаппай және жекеле
ген мекен жайлар бойынша түсіндірме жұмыстары 
жүргізілуде.

Бұндай  жағдайлар болған жағдайда, тауар са
тушы салық төлеушінің тіркелген орны бойынша, 
аумақтық салық органдарына хабарлауды сұраймыз.

– Заңнамаға енгзілген өзгерістерге байланысты 
салық төлеушілерге қандай талаптар қойылады?

Жауап: Қазақстан салық төлеушілері үшін   ҚҚС 
сомасы нөлдік ставкамен көрсетілген тауардың 
сатылғаны ҚҚС декларациясында (300.00 СЕН) 
көрсетіледі, сонымен қатар нөлдік ставканы 
қолданылғаны   шарттармен, түсімінің түсуі тура
лы банктің көшірмелерімен, тауар әкелгені туралы 
өтінішпен, көлік құжаты мен хаттамамен бекітілген 
басқа да құжаттардың тізбесімен  дәлелденеді.     

Байқоңыр қаласы аумағынан Қазақастан 
Республикасының өзге аумағына импорт тауарын 
әкелгенде салық  төлеуші аумақтық  салық органы
на тауар әкелгені және қосымша құн салығының 
төленгені туралы өтінішін  (328 СЕН бойынша) 
320.00 СЕН декларациясымен бірге салық кезеңінен 
кейінгі әр айдың 20 күнінен кешіктірмей электронды 
түрде тапсыруға міндетті.

Осыған ұқсас тәртіп Байқоңыр қаласының салық 
төлеушілеріне де көзделген.

Қазақстан Республикасы мен Байқоңыр қаласының салық төлеушiлерінің  өзара саудадағы  
жанама салық салуға байланысты енгізілген өзгерiстер туралы облыс бойынша мемлекеттік 
кірістер департаментінің жанама салықтарды әкімшілендіру басқармасының басшысы Әділбек 
Бекішев жауап береді. 

Бойы тіп-тік, жүзі сабырлы, сөзі ұстамды 
Құдайберген ағамыздың сирек суреттерге толы 
мұражай үйіне енгенде, бейне бір өткен ғасыр жолы-
мен жүргендей күй кештік. Әрбір суреттің тари-
хын асықпай шерте бастағанда, сұңғыла ойлы 
азаматтың өткен ғасыр жолдарында өшпес ізі 
қалғанын білгендей болдық...
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Қызылорда облысы бойынша 
МеМлекеттік кірістер департаМенті 
басшылығыМен жеке тұлғаларды 

және заңды тұлғалар өкілдерін 
Қабылдаудың 2017 жылдың 

4-тоҚсанына арналған  кестесі

лауазымы аты-жөні Қабылдау күні 
және  уақыты

 орналасқан 
орны

Қызметтік     
телефон

Қызылорда облысы 
бойынша
Мемлекеттік кірістер 
департаментінің 
басшысы

Мұстафаев 
Серік 
Жолдасбекұлы

2017 жылдың 
04 қазаны
2017 жылдың 
01 қарашасы
2017 жылдың 
06 желтоқсаны

Қызылорда 
қаласы,
Абай даңғылы, 
64 «Г»
№401 кабинет 

23-81-14

Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті 
басшысының орын-
басары

Қалдарбеков 
Мұса Оспанұлы

2017 жылдың 
11 қазаны
2017 жылдың 
08 қарашасы
2017 жылдың 
13 желтоқсаны

Қызылорда 
қаласы,
Абай даңғылы, 
64 «Г»
№401 кабинет

23-81-14

Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті 
басшысының орын-
басары

Әбжаппаров 
Алмас 
Әбдімүтәліпұлы

2017 жылдың 
18 қазаны
2017 жылдың 
15 қарашасы
2017 жылдың 
20 желтоқсаны

Қызылорда 
қаласы,
Тасбөгет кенті,
Ш.Есенов 
көшесі,16

21-58-27

Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті 
басшысының орын-
басары

Бекмурзин
Елтай Азатұлы

2017 жылдың 
25 қазаны
2017 жылдың 
22  қарашасы
2017 жылдың 
27 желтоқсаны

Қызылорда 
қаласы,
Тасбөгет кенті,
Ш.Есенов 
көшесі,16

21-50-88

Қабылдау сағат 15:00-ден 18:00 аралығында жүргізіледі. Қабылдауға 
жазылу 8(7242) 23-81-14, 21-58-27, 21-50-88 телефондары бойынша. 
E-mail: obch@taxkzil.mgd.kz;   kzl.priemnaya2@kgd.gov.kz

сонымен қатар, департаментте 23-81-91 және 21-52-09 нөмірлі 
«сенім телефондары» жұмыс жасайтынын хабарлаймыз.

ҚазаҚстан Республикасы ауыл шаРуашылығы 
министРлігі ОРман шаРуашылығы және жануаР-

лаР дүниесі кОмитетінің ҚызылОРда ОблыстыҚ ОРман 
шаРуашылығы және жануаРлаР дүниесі аумаҚтыҚ 
инспекциясы басшылығының азаматтаРды жеке 

мәселелеРі бОйынша Қабылдау кестесі

т.а.ә. лауазымы Қабылдау күні, 
уақыты

орналасқан жері байланыс 
телефоны

Орақбаев 
Ғалымжан 
Жәдігерұлы

Инспекция 
басшысы

Сәрсенбі, сағат 
16.00-18.00

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы 60А 

23-19-66  

Абдразахов Исатай 
Өмірзақұлы

Инспекция 
басшысының 
орынбасары  

Бейсенбі, сағат 
10.00-12.00

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы 60А 

23-89-60

Нұрмағамбетов 
Марат 
Жалпақбайұлы

Инспекция 
басшысының 
орынбасары  

Жұма, сағат 
11.00-13.00

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы 60А 

23-55-20

сеніМ телеФоны

ҚР 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V «Мемлекеттік қызмет тура-
лы», ҚР 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» заңдары, Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2015 
жылғы 29 желтоқсандағы №153 Жарлығымен бекiтiлген ҚР «Мемлекеттік 
қызметшілерінің әдеп кодексі» талаптарының бұзылуына жол бермеу 
мақсатында «Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ-де  23-19-66  «Сенім телефоны» жұмыс 
жасайды.

ҚызылОРда Облысы бОйынша ішкі мемлекеттік аудит 
депаРтаменті басшылаРының жеке және заңды тұлғалаРдың 

өкілдеРін Қабылдау кестесі

Азаматтарды қабылдауды 
жүргізетін лауазымды 
тұлғаның тегі, аты-жөні

Лауазымы Азаматтарды 
қабылдау күні мен 
уақыты

Мемлекеттік 
органның 
орналасқан жері

Калиев Ганижан 
Пиртазаевич

Департамент 
басшысы

Әр айдың  1-ші және 
3-ші сәрсенбісі сағат 
15.00-ден-17.00-ге 
дейін

Қызылорда 
қаласы Жалаңтөс 
баһадүр к-сі 
№ 2 әкімшілік 
ғимараты

Егембердиев 
Марат 
Темирбекович

Департамент 
басшысының 
орынбасары

Әр айдың  1-ші және 
3-ші жұма күні сағат 
16.00-ден-18.00-ге 
дейін

Қызылорда 
қаласы Жалаңтөс 
баһадүр к-сі 
№ 2 әкімшілік 
ғимараты

Турымтаев 
Кайрат 
Казиханович

Департамент 
басшысының 
орынбасары

Әр айдың  2-ші және 
4-ші бейсенбі сағат 
16.00-ден-18.00-ге 
дейін

Қызылорда 
қаласы Жалаңтөс 
баһадүр к-сі 
№ 2 әкімшілік 
ғимараты

   Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің 
   СЕНІМ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 23-38-09, 23-37-25. 

«Қазақстан Республикасының әкімшілік-ау мақ тық құрылысы тура-
лы» Қазақстан Рес пуб  ликасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңына 
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің жа нын дағы Республикалық 
ономастика комис сия сы ның 2017 жылғы 6 наурыздағы, 4 шілдедегі 
қоры  тындыларына сәйкес Қызылорда облыстық мәс лихаты шешіМ 
Қабылдады және Қызыл орда облысының әкімдігі Қаулы етеді:

1. Қызылорда қаласының мына құрамдас бөлік тері:
1) Қызылорда-Жезқазған трассасы бойындағы 980 гектар аумақты 

құрайтын жаңа шағын аудан «Бәйтерек» атауымен;
2) «Арай» шағын ауданына іргелес орналасқан шағын аудан «Нұр   

Орда» атауымен аталсын. 
2. Қызылорда қаласының мына құрамдас бөлік тері:
1) «Халипа Түлкібаева» көшесі «Роза Бағланова» есімімен;
2) «Ақжол» көшесі Шәмші Қалдаяқов есімімен;
3) «Ынтымақ» көшесі Жұмат Шанин есімімен;
4) «Проездная» көшесі – «Ақсу» көшесі;
5) «Гидроузел» көшесі – «Мыңарал» көшесі;
6) «Оңтүстік өткел» көшесі – «Майлықұм» көшесі; 
7) «Қазақстанға 40 жыл» көшесі – «Ақтүбек» көшесі; 
8) «Карьерный» тұйығы – «Шалқыма» тұйығы;
9) «Метеорологический»  тұйығы – «Мойылды» тұйығы болып қайта 

аталсын. 
3. Қызылорда қаласының мына құрамдас бөліктері: 
1) Астана шағын ауданындағы атаусыз тұйық көшесіне «Ақирек»; 
2) «Ақмаржан-1» көшесіне «Ақселеу»; 
3) «Ақмаржан-2» көшесіне «Айнабұлақ»; 
4) «Ақмаржан-3» көшесіне «Ақбидай»; 
5) «Ақмаржан-4» көшесіне «Ақсеңгір»; 
6) «Ақмаржан-5» көшесіне «Ақсүмбе»; 
7) «Ақмаржан-6» көшесіне «Ақтасты»; 
8) «Ақмаржан-7» көшесіне «Ақтоған»; 
9) «Ақмаржан-8» көшесіне «Алтай»; 
10) «Ақмаржан-9» көшесіне «Арасан»; 
11) «Ақмаржан-10» көшесіне «Аршалы»; 
12) «Ақмаржан-11» көшесіне «Асылтас»; 

13) «Ақмаржан-12» көшесіне «Атакент»; 
14) «Ақмаржан-13» көшесіне «Атамекен»; 
15) «Ақмаржан-14» көшесіне «Әулиеата»; 
16) «Ақмаржан-15» көшесіне «Байтақ»; 
17) «Ақмаржан-16» көшесіне «Балауса»; 
18) «Ақмаржан-17» көшесіне «Балдырған»; 
19) «Ақмаржан-18» көшесіне «Егемен»; 
20) «Ақмаржан-19» көшесіне «Жосалы»; 
21) «Ақмаржан-20» көшесіне «Жуалы»; 
22) «Ақмаржан-21» көшесіне «Заман»; 
23) «Ақмаржан-22» көшесіне «Заңғар»; 
24) «Ақмаржан-23» көшесіне «Зерде»; 
25) «Ақмаржан-24» көшесіне «Күмісқорған»; 
26) «Ақмаржан-25» көшесіне «Майбұлақ»; 
27) «Ақмаржан-26» көшесіне «Майтөбе»; 
28) «Ақмаржан-27» көшесіне «Мереке»; 
29) «Ақмаржан-28» көшесіне «Мыңбұлақ»; 
30) «Ақмаржан-29» көшесіне «Өркениет»; 
31) «Ақмаржан-30» көшесіне «Руханият»; 
32) «Ақмаржан-31» көшесіне «Самұрық»; 
33) «Ақмаржан-32» көшесіне «Тартоғай»; 
34) «Ақмаржан-33» көшесіне «Темірқазық»; 
35) «Ақмаржан-34» көшесіне «Шалғынды» атаулары берілсін.  
4. Осы шешім мен қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен 

бас тап қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облыстық
мәслихатының 
кезекті 15-сессиясының төрағасы
______________  ж. нұрымбетов

Қызылорда облыстық
мәслихатының хатшысы
____________  н. байқадамов

ЖОБА

ҚызылОРда Қаласының кейбіР ҚұРамдас бөліктеРіне
атау беРу және Қайта атау туРалы

Қызылорда облысының
әкімі
_______________ Қ. көшербаев

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың Қа зақстан халқына 
арнаған жолдауы – мемлекетіміздің 
тұтас рухы мен дәстүріне айнал-
ды. Әрбір жолдау Қазақстанның 
кемелділігі мен азаматтарының игілігі 
үшін қыз мет етуде. Тағы бір жыл-
ды тарих қойнауына қалдырып, жаңа 
жылға аяқ басқан тұста Елбасының 
«Қа зақ станның Үшінші жаңғыруы: 
жа һандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
кең ауқымды тақырыпты қамтыған 
биылғы Жолдауы еліміздің даму 
жолындағы жаңа міндеттер мен тың 
идеяларды айқындап берді.

Қазақстанның Үшінші жаңғыруы 
қалай болмақ? Бұл сұраққа Прези-
дент Жолдауында: «Бұл жаңғыру – 
қазіргі жаһандық сын-қатерлермен 
күрес жоспары емес, болашаққа, 
«Қазақстан-2050» стратегиясы мақ-
сат тарына бастайтын сенімді көпір 
болмақ. Ол Ұлт жоспары – «100 
нақты қадам» базасында өткізіледі» 
деген жауап берілді. Демек, үшінші 
жаңғыру – «Қазақстан-2050» стра-
тегиясы мақсаттарына бастайтын 

сенімді сара жол. Елбасымыздың ең 
басты мақсаты – жай ауызбен айтыла-
тын қағида емес, нақты істердің жол 
картасын жасап беру. Осы бағытта 
ілгерілеп даму арқылы әлемдегі 
бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына 
ену.  

Бұнда экономиканың әлемдік 
өсімінің орта деңгейден жоғары 
қарқынын қамтамасыз етуге және 30 
озық елдің қатарына қарай тұрақты 
түрде ілгерілеуге лайықталған негізгі 
бес басымдық қарастырылады. 
 Бі рін  ші басымдық – экономиканы 
же делдетілген технологиялық жаң-
ғырту. Екінші басымдық – бизнес-
ортаны түбегейлі жақсарту. Үшінші 
басымдық – қаржы секторын «қайта 
жаңғырту». Төртінші басымдық – 
ада ми капитал сапасын жақсарту. 
Ал бесінші басымдық – қауіпсіздік 
пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес. Қорыта айтқанда, Елбасының 
биылғы Жолдауы – Қазақстан үшін 
жаңғырудың Үшінші кезеңіне көшу 
арқылы жаһандық технологиялық 

бәсекелестікке ұмтылуға негізделді. 
«Қазақстанның әр өңірі жаппай 
кәсіпкерлікті, соның ішінде от ба-
сылық кәсіпкерлікті дамыту ба ғы-
тында кешенді шаралар ұсынуға тиіс», 
– деді Елбасы. Сонымен қатар, Мем-
лекет басшысы Үкімет пен «Атаме-
кен» ұлттық кәсіпкерлер палатасына 
бизнестің барлық шығынын жап пай 
азайту жөнінде шаралар қа был дауды 
тапсырды. Кәсіпкерлікке кедергі 
келтіретін құжаттардың мер зімі мен 
тізбесі қысқартылып, қай та ланатын 
рәсімдер жойылатын болады. 

Елбасының сөзімен айтсақ, 
Үшінші жаңғыру – қазіргі жаһандық 
сын-қатерлермен күрес жоспары 
емес, болашаққа, «Қазақстан-2050» 
стра  тегиясы мақсаттарына бастайтын 
сенімді көпір болмақ.

н.арзыҚұлоВа,
облыстық әділет 

департаментінің бас маманы, 
Қр заңгерлер одағының мүшесі.

НАҚТЫ ІСТЕР БАҒДАРЫ

Арал қаласының тұр ғын дары, барлығы 11 адам «Бал бө бек» 
балабақшасында 2015-2016 жылдар аралығында жұмыс істеген 
кездегі еңбекақымызды ала алмай келген едік. Қала тұрғыны, 
жеке кәсіпкер Еркетай Исатаева бір жарым жылдан астам 
уақыт бойы себепсіз төлемей, бізді және балаларымызды айлық 
нәпақамыздан айырған болатын.

Осыған байланысты біз бір неше рет аудан көлеміндегі мем -
лекеттік органдарға арызда нып, одан оңды нәтиже бол маған 
соң, сотқа талап арыз беруге тура келді. Арал аудандық сотын-
да өкілдік тапсырмамызды орындаған облыстық адвокаттар 
алқасының адвокаты Тілектес Өміржанов заң тұрғысында бізге 
дұрыс жол көрсетті. Біздің атымыздан сотқа талап арыз дайын-
дап, конституциялық құқымызды қорғап, еңбекақымызды сот 
арқылы өсімппұлымен қоса өндіріп алуға көмектесті. Сонымен 
бірге, адвокат «Балбөбек» балабақшасына жұмысқа тұрғызамын» 
деп, бізден алдап ақша алған Г.Дүйсеновадан алашағымызды сот 
арқылы өндіріп алуға да септігін тигізді. 

Осыған байланысты 11 адам ның атынан Т.Өмір жановқа 
алғыс білдіре отырып, халықтың ықы ласына бөлене беріңіз 
дейміз. 

б.ИМағанбетоВа,
Арал қаласының тұрғыны.

ЕҢБЕКАҚЫМЫЗДЫ ӨНДІРІП БЕРДІ

бәрекелді ТАҒЫЛЫМДЫ ШАРА ӨТТІ
Тәуелсіздікке қол жеткізген қазақ жұртына тарихи 

тұлғаларының қайта оралуы халқымыздың сана-сезімін 
бір сілкіндіріп, рухани өмірімізге өлшеусіз серпін бер-
гені ақиқат. 

Биыл Алашорда үкіметінің 100 жыл толуына 
орай, облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға 
арналған арнаулы кітапханасында  «Алаш қозғалысы – 
Тәуелсіздік жаршысы» атты ақпарат сағаты болып өтті. 
Шара барысында кітапханашылар мен оқырмандар 
қазақ ақындарының жыр шумақтарын оқыды. 

Сондай-ақ, «Тарихи тұлғалар» тақырыбында кең 
көлемде кітап көрмесі өткізілді.

Шара барысында кітапханашылар мен оқыр мандар 
қазақ ақындарының жыр шумақтарын оқыды.

Алаш пен Тәуелсіздік – егіз ұғым. Алаш арыс та-
рының ең басты еңбегі – сол қиын уақытта то лыққанды 
саяси партия мен үкімет құрып, өз хал қының мүдделерін 
батыл қорғай алуында. Алаш арманы – бүгінгі Тәуелсіз 
Қазақстан. Әрбір азамат жүз жыл бұрынғы ұлттық 
идеялардың бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанның негізі 
екенін сезінеді. Бұл отаншылдыққа, мемлекетшілдікке, 
бірлікке үндейді. Ендеше, Алаш арыстарын ардақтау – 
ұрпаққа міндет. 

Құралай МакосоВа,
Қызылорда облыстық зағип және 

нашар көретін азаматтарға арналған 
арнаулы кітапханасының кітапханашысы. 

облыстық ауыл шаруашылығы бас-
қар масының ақпараттық-маркетингтік 
жүйе сі арқылы негізгі азық-түлік өнім де-
рінің ба ғаларына мониторинг жүргізіліп 
отыр. нә ти жесінде ең арзан өнімдерді 
аудандар мен Қызылорда қаласының 
төмендегі сауда үйлері мен базарларынан 
алуға болатындығын хабарлаймыз.

Қызылорда. «Дәмді» әлеуметтік дүкен-
дерінде  нан – 45-50, қант – 230, сары май 
– 450, өсімдік майы – 310, шай (250 грамм) 
– 560, жұмыртқа – 23, қарақұмық жарма-
сы – 280, сиыр еті – 1280, тауық еті 630-670 
теңгеден сатылуда. 

«ажар» сауда үйінде қант – 190-200, 
шай – 1400-1800, өсімдік майы – 310,  мака-
рон – 140, жұмыртқа – 22, қарақұмық жарма-
сы – 340, күріш – 200, тауық еті – 600 теңгеден 
саты луда.

«Мирас» сауда үйінің ауласында орна лас-
қан қоймада картоп – 110-115, бас пияз – 75-80, 
сәбіз – 100-105, қырыққабат – 55-60, қызылша 
120 теңгеден тұтынушыға ұсынылуда.

арал. Арал қаласындағы «Жаңа базар-
да» бас пияз – 85, қырыққабат – 60, сәбіз 
– 100, қант – 210-220, қарақұмық жарма-
сы – 200,  «Алтай» базарының жанындағы 
жеке кәсіпкер Т.Исмайлованың дүкенінде 
қант – 220, қарақұмық жармасы – 210, 
өсімдік майы – 330, макарон өнімдері 115-
125 теңгеден сатылуда.

Қазалы. «Фея перизат» сауда үйінде 
қант – 230, арпа жармасы – 100, қарақұмық 
жармасы – 250, жұмыртқа – 22,  пияз – 
80, картоп – 130, сәбіз – 120, қырыққабат 
– 60 теңгеден сатылса, «нұр-дәулет» 
әлеуметтік дүкенінде  күріш – 160-180, 
өсімдік майы – 310, қант – 230, «Пиала» 
шайы (250 гр) – 550, макарон өнімдері – 140, 
ұнтақ жармасы – 120, қарақұмық жарма-
сы – 250, құс еті – 650, жұмыртқа – 22, кар-
топ – 130, жуа – 100, сәбіз – 120, қырыққабат 
– 70, сары май – 380-450 теңгеден саудаға 
шығарылуда.  

Қармақшы.  «Сұлтан» сауда орталығы, 

«Орда» көтерме сауда орталығы және «Жан-
дос» дүкендерінде картоп – 120-130, сәбіз – 
120, жуа – 90, қырыққабат – 80, жұмыртқа 
– 20-23, ұн 1 сорт – 94-96, нан – 60, тауық еті 
– 600, өсімдік майы – 310-380 теңгеден, ал 
«Таңсықбай», «Бибінұр» базарларында кар-
топ – 130, жуа – 100, сәбіз – 130, қырыққабат 
– 90 теңге.

жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базар-
ларында  картоп – 120, сәбіз – 120, бас пияз 
– 90, ет – 1400, жұмыртқа – 22, қырыққабат 
– 70, «Ақниет», дүкенінде І сұрыпты бидай 
ұны – 80, нан – 45 , жұмыртқа – 22, өсімдік 
майы –  325, бас пияз – 90, сәбіз –120, кар-
топ – 120,  тауық еті – 600, қырыққабат – 70 
теңге. «Әзиза» әлеуметтік дүкенінде 1 сорт-
ты ұн – 80, өсімдік майы – 320, картоп 120 
теңгеден сатылуда.

сырдария. «Өркен» және  «Серікбол» 
дүкендерінде нан – 50, өсімдік майы – 330-
340, қант – 210, картоп – 120, сәбіз – 110, 
бас пияз – 65, қырыққабат – 65, тауық еті 

– 600-630, жұмыртқа – 16, «Бақытжан», 
«Нұр» дүкендерінде жұмыртқа – 17, өсімдік 
майы – 350, қант – 220 теңгеден сатылу-
да. «Коммуналдық» базарында нан – 50, 
өсімдік майы – 350,  қант – 220, жұмыртқа – 
17, бірінші сортты бидай ұны – 87 теңгеден 
тұтынушыға ұсынылуда.

шиелі. «Ә.Шорабаев»  базарында кар-
топ  – 100-130, бас пияз – 60-80, сәбіз – 80-
110, қырыққабат – 50-80, өсімдік майы 
– 280-370, қант – 210-230, жұмыртқа – 20-
23, тауық еті – 650-680, ет – 1400, тұз – 40 
теңгеден  алуыңызға болады. Сонымен 
қатар, І сортты бидай ұны – 84-100  теңге.

жаңақорған. «Нұр» базарында және  
«Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», «Кәу-
сар», «Нұрәділ», «Нұрасыл» дүкен де рін  де 
ұн 1 сорт – 86-96, нан – 50-70, өсімдік майы 
– 310-380, картоп – 120, бас пияз – 65-80, 
сәбіз – 100-120, қырыққабат – 50-65, тауық 
еті – 550-670, жұмыртқа – 22-23, ет – 1400.

аРзан баға Қайда баР?

сеніМ телеФоны 
Мемлекеттік қызметшілердің  мемлекеттік қызметі және Сы-

байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заңнамаларының 
және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
«Әдеп» кодексі талаптарының бұзылуына жол бермеуі және 
оның алдын алу мақсатында Қызылорда облысының жолаушы-
лар көлігі және автомобиль жолдары басқармасында 8 /7242/ 
60-54-76

«Сенім телефоны» жұмыс істейді.  

«Сыр бойы», «Кызылординские вести» және 
ауданның барлық басылымдарына хабарландыру 

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

E-maіl: smjarnama@mail.ru

түзетіліп оҚылсын
Облыстық «Сыр бойы» газетінің 2017 жылғы 19 қазандағы №158 (19444) санында «Байқоңыр (Байконур)» Әлеуметтік-

кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының ақпараттық хабар ла масындағы  «Тендер 
2017 жылғы  3 қараша Астана қаласының уақытымен сағат 10.00-де» деген мәтін «Тендер 2017 жылғы  7 қараша Астана 
қаласының уақытымен сағат 10.00-де» деп түзетіліп оқылсын.
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Арғы тарихқа көз жіберіп, зер-
делеп зертесек, қазақ елінің басы-
нан талай қайғы-қасірет, зобалаңдар 
із салып өткен. Осындай  шешуші 
оқиғалардың бел ортасында елі үшін 
белі қайысып, бар ауыртпалығын 
көтерісуге білек сыбана кірісіп, жа-
нын да, қасық қанын да аямаған, 
жалаң қылышпен жауға шапқан ұлт 
мақтаныштары да жеткілікті болған. 
Сондай басын бәйгеге тіккен ерлердің 
бірі – батыр, қолбасшы, би, тархан, 
есімі әйгілі Есет Көкіұлы бабамыз.

ХVII-ХVIII ғасырларда Қазақ да-
ласын жаулап алуға жанталасқан 
жоң ғар, қалмақ, ойрат, торғауыт жан-
жақтан анталап, алапат соғысты ба-
стап жіберді. Қыр мен ойды, көл 
мен өзенді, жанға жайлы  жайлауды 
алаңсыз жайлап жатқан қазақ 
жұрты аяқ астынан абдырап қалды. 
Басқыншылар қыршын жасты да, 

кәрі-құртаңды да аямады. Мал-мүлкін 
тартып алып, қыз-қырқынын күң, 
ұлын құл етті. Сарыарқа мен Жетісу, 
Еділ мен Жайықты, Алакөл бойын 
отқа орап, жан біткенді оққа байлап, 
қылышпен шауып, найзамен  түйреп, 
қалың елдің қабырғасын қаусатты. 

Қазақ жұрты кімге арқа сүйерін 
білмей, есеңгіреп қалды. Басқын шы-
ларға қарсы күш біріктіріп, қарсы 
шықпаса. Қазақ халқының басына ас-
паннан жай оты түскендей күн туды. 
Осы шешуші кезеңде Жетіру ішіндегі 
Тама руынан шыққан Есет батыр 
жас та  болса, тегеурінді жауға қарсы 
тұрып, айбат көрсетті. Оны замандас-
тары қолдап, қуаттап, жауға қарсы 
қол жинады. «Әкем Базарқұлұлы Көкі 
де батыр болып, аты шыққан. Әке 
аруағы жар болып, рухы қолдасын!» 
деп қолға түскен қаруын алып, атқа 
отырды. 

Кезінде жауына тайсалмай тура 
шапқан әкесі «Таймас батыр» де-
ген ерге лайық құрметті атаққа ие 
болған. Жетісудағы Белжайлаудың 
Орбұлағында Салқам Жәңгір хан 
жоңғардың Батыр қонтайшысының 
50 мың қолына 600 жауынгерімен 
қарсы тұрып, шайқасып жатқанында 
Самарқаннан 20 мың әскерімен көмек-
ке келген Жалаңтөс баһадүр жауын-
герлерінің ішінде осы Көкі батыр да 
бар еді. Осы шайқаста ерекше ерлік 
көрсетіп, қарсы келген жауын жер 
жастандырған, ержүрек ер атанған. 

Есет те ел қорғау жорығына ерте 
араласып, күресте есейіп, ер жетіп, 
ұлтының намысын берік ұстап, туын 
биікке көтерді. Еділ, Жайықтан қал-
мақтарды Ресей жеріне дейін қуып 
тастап, бетін қайтарды.  Дегенде, 
Сарыарқа мен Жетісу бойын  ойрат, 
жоңғарлар басып алып, әңгір таяқ-
тарын ойната бастады. 

Қазақтың бас көтерер батырла-
ры мен билері, ру басшылары амал-
сыздан жиналып, ақылдаса бастады. 
1710 жылы Арал теңізі аймағындағы 
Қарақұмда игі жақсылар бас қосты. 
Кең көлемде құрылтай өтті. Мұнда 
ел келешегіне байланысты маңызды 
мәселе көтері ліп, жоңғарларға қарсы 
күш біріктіріп, тойтарыс беріп, ел-
ден қуып шығу керектігі басты 
ойластық болса, екінші мәселе – Кіші 
жүзге хан сайлау еді. Есет батыр осы 
құрылтайда ерекше белсенділік таны-
тып, пікірін қостата білді. Әбілқайыр 
сұлтан Кіші жүзге хан болдып сайлан-
са, Табын руының батыры Бөкенбай 
қолбасшылықты қолға алды. Оны 
құрылтайға қатысушылардың бәрі 
қолдады. Есет батыр өз жауынгерлерін 
бастап, Әбілқайыр ханның барлық 
бастамаларының қолдаушысына ай-
налып, жорықтарға бірге қатысып, 
Бөкенбайға да сенімді серік болды.

«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 
сұламадан» кейін ес жиып, ел болып 
біріккен қазақ халқы жоңғарларға 
қарсы тұрып, ес жидырмай соққы 
берді. Бұланты шайқасы мен Аңыра-
қай соғысында жан аямай ерлік көр-
сетіп, жаудың бетін қайтарып, Қытай 
шекарасына дейін қуып салды. Жау 
саны көп болса да, тегеурінді қазақ ба-
тырларына шыдас бермей, қансырап, 
бір-бірін тастап, бытырай қашты.  

Есет батыр жауға шапқанда ерек-
ше дараланып, ерекше үрей туғызып, 
атой салып, лап қойған да, жау шебі-
нің біресе оңына, біресе солына 
құйғыта шауып, қарсы келгенін бау-
дай түсіріп бара жатады екен. Оның 
қарасын көрген жау «Есет келді деген-
ше, Әзірейіл келді десеңші» деп жан-
жаққа бұқпантайлап бас сауғалап, 
жанталаса қарасын батырады екен.

Жоңғарларға қарсы соғыстарда 
Әбілқайыр, Қайып хандармен бірге 
жүріп,  Аякөз, Түркістан маңындағы 
Бөген, Шаян, Арыс өңіріндегі кескі-
лескен шайқастарда талантты қол-
бас шылық қабілетіне бас игізіп, таң-
қалдырған. Елден ерекше жанын 
шүберекке түйген, көзсіз батыр екенін 
мойындатты.

Есет батырдың аты 1726 жылы 
Бұланты өзені жағасында  ерекше 
аталып, қалың әскерінің туын көтер-
ген, қарсы жауынан қайтпаған айту-
лы ержүрек батыр екеніне жұртшы-
лықтың көзін жеткізді. Осыдан бастап 
«Қалмақ қырылған» деп аталған әйгілі 
шайқаста жауына ойсырата соққы 
бере жүріп, бірнеше жері нен жарала-
нып, басы жарылады. «Ет қызуымен 
аңғармай жүрсе керек. Басы бірнеше 
жерден мылжа-мылжасы шыққан-ау» 
деп жолдастары аяушылық таныта-
ды. Шайқастан соң Есет басын таңып, 
қанын сүртіп дым болмағандай сыңай 
танытады. Сонда қасындағы серіктері 
«Есеттің басы қатты ма? Алланың тасы 
қатты ма?» деп таңғалысып қайран 
қалыпты. Кеудеден жаны шыққанша 
ел бостандығы үшін жанқиярлықпен 
күресетін ұлтжанды адам ғана осылай 
шыдамдылық көрсетсе керек.  

Ия, осындай ерлікке лайық батыр 
бабамыз қазақтың арын арлап, намы-
сын қорғап, халқының  жеңіс туын 
биікке көтерді. Оны бір рудың, не 
бір жүздің батыры деп санамай, исі 
қазақ ұлтының қас батыры, пір тұтар 
әулиесі деп мақтаныш етуіміз керек. 

1749 жылы Шекті ішіндегі 
Бәйімбет батырдың асына қатысыпты. 

Сонда аруақты батырларын еске 
алып, ағайыны күңіреніп, жоқ тапты. 
Асқа жиналған қауымға қарап, Есет 
батыр: «Уа, жамағат, әке жолын ұл 
басар. Бәйімбет өмірден кетсе, ұрпа-
ғы нан өзі секілді дауыл тектес ба-
тыр шығар. Абзалы, ел аман болсын, 
ұрпақ күйремесін!» деп басу айтқан 
екен. Осы сөзі  әулиеліктей келіп, 
Бәйімбет батырдың ұрпағы Қайдауыл 
әке атын шығарыпты. Айтулы батыр 
Көтібармен бірге башқұрт, түрікпен 
шапқыншылықтарына қарсы күресіп, 
ерлігімен таңғалдырыпты. 

Есет әулиенің басына Көтібар 
батыр түнепті. Оның түсіне ақбоз 
аттың қырға құйғыта шапқаны еніпті. 
Сәйгүліктің құйрығы ту секілді алау-
лап көтеріліп, кейін көзден ғайып бо-
лыпты. Әулиенің берген аянын өзі 
шеше алмай, замандасы әрі тумасы 
Көрпебайға жорытыпты. «Абыз өз 

атағың.  Ақбоз аттың туша алаулаған 
құйрығы тегін емес. Күндердің күнін-
де дүниеге келіп, жарияға жар салар, 
өз беліңнен шыққан батырың болар» 
деп шешімін айтыпты.

Көтібардың түсі қабыл болып, 
алтыншы баласы дүниеге келіпті. 
Ұлының есімін түсінде аян бер-
ген Есет әулиенің атымен Есет деп 
азан шақырып қойыпты. Бұл Есет 
Жаңқожа батырдың туған нағашысы 
еді. Жанқожа Нұрмұхамедұлы да 
ақ найзаның ұшымен, ақ білектің 
күшімен, елі мен жері, халқының 
бостандығы үшін орыс отаршылда-
ры мен Қоқан және Хиуа хандықтары 
жаулаушыларына қарсы күресіп, 
жеңіске жетіп, ұрпағына  рух беріп, 
ұран тастап кетті. 

Қазақ тарихында Есет батырдың 
ерекше өлшеусіз маңызды ерлік 
еңбегі бар. Елінің азаттығын аңсап, 
туған халқының жүрегінде мәңгілік 
орын алды. Ерлікке толы өмір жолы 
тәуелсіздікті аңсап-армандағаны ұр-
па   ғының рухын көтеріп, ел бола-
шағы ның баянды болып, қазақ ұлты 
түбінде теңдікке жететінін болжап 
кетіп, көрегендік жасады. Өз зама-
нында қазақ батырларының ұланасыр 
ерлігін жоғары қойып, ұлтының ар-
намысын, азаттығын, тұтастығын, бір-
лігі мен ынтымағын баянды ету үшін 
күресті. 

Тәуке хан басқарып, жоңғарларға 
қарсы шыққан соғыста Қарабура 
бабамыздың ұрпағы Есет Көкіұлы  
қол басқарып, жауынан тайсалмай 
асқан ерлік көрсетіп, қарсыластарын 
қан қақсатып тойтарыс берді. Сон-
да Тәуке хан Есет батырдың алапат 
шайқасымен, шабуылды ұйым дас-
тырудағы шеберлігіне риза  болып 
«Айбатың аса түссін, найзаң мұқал-
масын, ел намысы тұздығын бол-
сын. Жарайсың батырым!» деп 
шын ризашылығымен бәтесін беріп, 
құша ғына алып, жаурынынан қағып-
ты. Сонда сапта тұрған жауынгер-
лер: «Хан шынымен Есеттің нағыз 
 батыр екенін мойындаған екен» деп 
ризашылықтарын білдіріп, шаттанып-
ты.

Тарихи деректерде 1710 жылдан 
1748 жылға дейін Есет батырдың есімі 
Әбілқайыр ханмен бірге ата лып, жа-
зылып отырады. Ал Есет 1722 жылы 
Жетірудың аға биі болып сайланып, 
Бөкенбай, Арал Баймұрат батырлар-
мен бірге елге қауіп төндірген Еділ 
қалмақтары мен Жайық казактарына 
қарсы аяусыз күресіп, елін жауынан 
қорғап отырған. 1724 жылы қалмақ 
ханы Аюке өлгеннен кейі Әбілқайыр 
хан Есет батырмен ақылдасады. Елге 
маза бермей, оқтын-оқтын шабуыл 
жасаған қалмақтарды біржолата Ре-
сей жеріне қуып тастауды ойластыра-
ды. Бұл жұмысты Есетке тапсырады. 
Жем бойындағы қарақалпақтармен 
одақтасып, 700-ден астам жасақпен 
қалмақ ұлысына басып кіріп, тас-
талқан етеді. Қалмақ тарды айтақтап, 
дем беріп қазақтарға қарсы салып 
отырған Ресей патша лығы екенін осы 
шайқаста Есет батырдың көзі жетеді. 
Себебі олардың қолданып отырған 
қарулары Ресей патшалығыныкі еді. 

Көрші Ресей мен Хиуа, Қоқан 
хандықтары бейбіт қазақ еліне ойы-
на келгендерін жасай бастады. Малын 
бағып, түтінін түзу ұшырып отырған 
бейқам елге жасаған қысымы шектен 
шықты. Патшалық Ресей Қазақ дала-
сында әскери бекіністер салып, өзінің 
отаршылдық пиғылдағы әрекетін бас-
тады. Қазақ даласын шығыс мемле-
кеттерімен жалғастырушы көпір етуді 
ойластырып, жымысқы әрекеттерге 
барды. Бұл істі қазақ елінің хандары-
мен ойласпай, игі жақсыларын бір-
біріне айдап салып, жүзеге асыруға 
ұмтылды. Ресей саясатының түпкі 
мақсаты өте тереңде жатты. Қазақ 
жерін бүтіндей отарлап, бұратана 
халық етуді мақсат етті. Сөйтіп Орта 
Азия, Ауғанстан, Персия мен Қытай, 
Үндістанға еркін барып, қарым-
қатынас жасауды жоспарлады. Қазақ 
елін белден басып, көзге ілгісі келмеді.  

Іргелес елдермен  байланыс 
шие   ленісіп, тіпті асқына  баста ды. 
Әбіл  қайыр бастаған орда билеу ші-
лері, бек-билері, батыр лары жина-
лып ақылдасты. Олар дың келісімді 

шеші мімен Ресей империясының 
пат  шасына хат жазылды. Ол  хат тың 
мазмұны Ресейге бодандық емес, 
бітімгершілік тұрғыда баяндал-
ды. Қазақ еліне көз алартқан бас-
қыншылықты болдырмай, тыныш-
тық  ты сақтау үшін, бір күшті меме-
лекетке арқа сүйеп, тең дәрежеде 
қарым-қатынас жасау керек  болды. 
Бұны біреулер қолдаса, екінші біреу-
лер қарсылық танытты. Есет  батыр 
бастаған топ Әбілқайырдың бұл 
амал сыздан барып отырған саясатын 
қолдады. Екі халық арасындағы эко-
но микалық, саяси және бейбіт қарым-
қатынастарға белсене атсалысты.

Батыр өмірбойы Әбілқайырдың 
сенімді серігі, айнымас адал досы 
болып, көп мәселені келісіп, шешіп 
отырғанын аңғарамыз. Старшиналық 
қызмет атқарған тұста Кіші жүз бен 
Орта жүздің атынан Орынборда  князь 

В.Урусовпен еларалық келіссөздер 
жүргізіп, қазақ елі мен орыс патшалығы 
арасындағы бірсыпыра қайшылық 
туғызған мәселелерді шешуге бар 
ынта-жігерімен белсене кірісті. 1743 
жылы осы маңызды қызметі орынды 
бағаланып, екі ел арасындағы қарым-
қатынасты жақсартқаны үшін Ресей 
патшалығының «Тархан» шенін алды.

1724 мешін жылы Мұғалжар 
тау лары  мен Жем, Сағыз, Ырғыз, 
Елек, Ойыл, Жайық өзендері мен 
қырларында қыс өте қатал болып, 
жұттан төрт түлік мал біраз шығынға 
ұшырап, малшылар таяқтарын ұстап 
қалды. Жазы құрғақшылыққа ұласып, 
мал жайылымы тақырға айналды. 
Шаруалар қатты күйзелді. Осы тұста 
жұртшылық Есет батырдан бір ша-
расын жаса дегендей, көмек сұрады. 
«Сыр мен Арал аймағы халқының 
жазда жайлауы – қыр. Осы жаққа 
келеді. Шыбын-шіркейсіз, маса-сона-
сыз жер. Қыс жайлауы сыңсыған 
қамыс пен жыңғыл-бұтаға толы Сыр 
бойы жердің құты. Балығы да тай-
дай тулаған, құт қонған, өзен-көлі 
жеткілікті. Сендерді жері шұрайлы, 
шүйгін әрі сулы өңір – Сырдың 
Жаңа дариясы мен Қуаңдариясына 
және Арал теңізі жағалауына қоныс-
тандырайын. Ондағы ағайын бұған 
қарсы болмас. Қайта ел қарасы көбей-
геніне қуанады» деді Есет. Бұған олар 
келісті.

Құнарлы жерге қоныс тепкен 
жұрттың төрт түлік мал басы өсіп-өнді. 
Егін салып – бидай, тары, күрішке, 
тағы басқа жеміс-жидекке қарық бол-
ды. Сулы жер – нулы жер дегені осы. 
Түгін тартса, майы шығатын алқаптар 
туыстастарының құт-береке орнаған 
баянды мекендеріне айналды. Сыр 
мен Қырдың байланысы бұрынғыдан 
да жақсарып, қыз алысып, қыз берісіп, 
құда-жекжат болып, ұрпақтары өсіп-
өнді. Есет батырдың жақын туыстары 
да осы өңірден бақыттарын тапқандай 
қуанысты. Екі араны ала шаңдақ жол 
етіп, барыс-келіс көбейді. 

Батыр Есет қоластындағы хал-
қын патшалық Ресей дің отарлауы-
нан қорғаған, елі нің қамын ойлаған, 
қазақтың адал ұлдарының бірі екенін 
көрсетті. 

Біз елінің азаттығын аңсап, өткен 
өмірі теңдесі жоқ ерлікке, үлгі-өнегеге 
толы атақты Көкіұлы Есет батыр ту-
ралы әңгіме желісін тарқатып отыр-
мыз. Қазақ елі тарихында Есет есімді 
үш атақты адам дүниеге келіп, өмір 
сүрген. Екіншісі, Есет Көтібарұлы 
(1803-1889 жыл). Әрі батыр, әрі би. 
Бұл Есет – Ресей отаршылығына 
қарсы ұлт-азаттық күресін бастап, 
ұйым дастырғандардың бірі. Ал үшін-
шісі, Есет би. Ол 1779-1869 жылдары 
өмір сүрген. Сөзге шешен, ержүрек 
батыр. Кезінде Кіші жүздің Төбе 
биі атанып халқының қамын ойлап, 
қандай дау-дамайды да әділдікпен 
шешіп, тура биде туған жоқ дегендей 
қадір-қасиет мен құрметке бөленген.

Есет Көкіұлы дарынды әскери 
қолбасшы ғана емес, ол сонымен 
қатар сол заманның білгір әрі көреген 
саясаткері. Тәуелсіздік пен еркіндік 
және бостандық үшін күрескен шы-
найы мемлекет қайраткері.

Ол 1749 жылы 82  жасында өмір-
ден өтті. Ақтөбе қаласынан 35 ша-
қырым қашықтықтағы Елек өзені-
нің бойындағы Бестамақ ауылының 
биік төбесіне жерленген. 1750 жылы 
қабірінің басына кесене тұрғы  зылып, 
1979 жылы жергілікті тұрғын дар ұлы 
батырға арнап ұзын дығы 5 метр, ені 
3 метр, биіктігі 1,7 метр құлпытас ор-
натты.

Ұлтымыздың «Мәңгілік ел» болу 
тұсындағы, рухани жаңғыру мақ сат -
тарымен батыр бабамыздың ұмы-
тылмас ерлігі, сіңірген өлшеусіз 
еңбегі еліміз дің тәуелсіздік жолын-
дағы асыл армандарымен үндес ке-
леді. Себебі, оның есімі ұрпағына 
ұран болып қалды.

Бегімбай ҰзақБаев,
жазушы,

арал, қазалы аудандарының 
құрметті азаматы,

қР Мәдениет қайраткері.

елге қорған,
ұрпаққа ұран болған ...Мен өзім Иранбектің парасатты поэ-

зиясын қатты құрметтейтін қазақпын. Оның 
шығармашылығы туралы  әлі жарияланбаған 
мақаламның тақырыбын «Абайдың Мұрагері» 
деп қоюымның сыры көп нәрсені аңғартар-
ақ деймін. Иран, аңдағанға, о бастан  «Абай-
шыл»: туған жері, өскен ортасы, бәрі-бәрі – 
ұлы ақынның атымен де, затымен де тікелей 
байланысты. «Абай» кеңшары, «Қарауыл-
Төбе»... Арғы аталары – Қырғызбай, Оразбай, 
Омар, Оспан... Ұлы аналары – Ұлжан, Балқыз, 
Қимыш сияқты... көп жәйттерді еске сала-
тындай. Оның үстіне, Иранбектің жас кезінде 
жазған өлеңдерінің бірлі-екісіне зер салшы:

«Жыр сарайын тамашалап Абайдың, 
Күмбезіне көз тіктім мен талайдың: 
Орда бұзар отызымның отауы –
Өзге отауға ұқсамауын қалаймын!

Күн кешпеймін күрсінумен, күндеумен, 
Күмбір-күмбір күй төгумен жүр кеудем. 
Ит тұмсығы батпас нуға нұр болып, 
Сіңіп кетсем деймін соны сүрлеумен!

Жаным – жайсаң, жанарымда – жаз-маусым, 
Туған жердің таң самалы – қозғаушым. 
Қазақы аспан құндағынан құйылып, 
Қобыздайын  қоңырласын  қаз дауысым.

Жол әлі ұзақ... Шыда, жүрек! Шыда, бел! 
Шыдай алсаң – шындығыңды ұғады ел. 
Кім біледі, кермедегі кер құнан, 
Баптай білсең, болмайтынын Құлагер?!

Сырда сырбаз еркін өскен, бұлам-ай, 
Ауыр сыннан өтермісің құламай? 
Кім біледі  озық ойлы қаламын –
Кімге сыйлап кеткендігін Ұлы Абай?!...» –  

дейді «Кім біледі» атты шәкірт-жырында. 
Тегін нен-тегін емес тәрізді, осының  өзі! Ол 
тағы бірде:

«Бір туатын ғасырда... рабайда, 
Мен ешкімді теңемен ұлы Абайға. 
Тұрғызбасақ бәріміз бір Абайды, 
Поэзия шаңырағы құламай ма?!

Қарлы шыңнан ағатын басын құрап, 
Әр жас ақын – аптыққан асыл бұлақ. 
Барша бұлақ бір өзен құрамаса, 
Дала шөлдеп қалмай ма, ғасыр жылап?!

Жүрегіңнен нұр-шуақ, таппаса арай, 
Тарих шенін төсіңе тақпас оңай. 
Бір Мұрагер қалдырған шығар, бәлки, 
Аруақты арқалы ақ бас Абай?!

Не шығады бос даурық, құр таластан, 
Кәусар жырға халқымның іңкәрі асқан. 
Өлең жүгін өгіздей өрге сүйре, 
Маң-Кеңшілік, Хан-Темір, Дүр-Жарасқан!

Өтер өмір жылжытып ай, аптасын, 
Еркелетсін сұм-тағдыр, таяқтасын! 
Өлгенімше көзіме бір көрінші, 
Абайдың Мұрагері, қаяқтасың!..» –

деп, Абайды, өз қоғамынан, өз заманынан, 
әз-ортасынан, қала берді, өзінен өзі іздеп, 
жан-дүниесінен  тау қопарып, тынымсыз алас 
ұрады. Осыдан кейін қалайша оны «Абайдың 
Мұрагері» демейсің?!

қуанышбай қҰРМаНҒаЛИ.

Арқалы ақын, дарынды драматург, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері Иран-Ғайып (Иранбек Оразбаев) 70 жастың желкенін керіп, 
кемел шағының кемесімен қазақ руханиятының айдынында 
кемеңгерлік көкжиегін бетке алып барады. 

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдары әдебиет әлеміне дара 
даусымен қосылған ақынның шығармашылық бет-бейнесіне 
қазақтың марқасқа тұлғалары сол кезде-ақ «өлеңге тағы бір 
Абай келді» деп өзгеше бағаларын берген болатын.

Алдағы қараша айында Сырда туып, сарыны Алашты кезген 
ақынның мерейтойы облыс орталығында аталып өтпек. Осы 
айтулы күн қарсаңында «Сыр бойы» газеті ақын жайындағы әр 
кезеңде жазылған белгілі тұлғалардың пікірлерін, мақалаларын, 
арнауларын жариялап отыруды жөн көрді.

КЕМЕЛ ЖАС, 
КЕМЕҢГЕРЛІК КЕЛБЕТ

Иранбектің бір өлеңін және 
Абай туралы бір мақаласын жа-
қында оқыдым. Жас буын дардың 
жаңа беталысы дұрыстала баста-
ға нына қуанамын. Мастық мақтан 
надандықтан заман, айыға тын үміт 
бар. Иранбек замана ахуалын тер-
ең түсінген адал сезімді жан, үлкен 
талапты жастардың алдыңғы қата-
рындағысы деп білемін. 

Халқымыздың ауыр нәубетімен 
қатар алдыңда үміт те бар. Сол 
үміт тің басы осы жастар болар деп 
ойлаймын. 

Абай жөніндегі мақаласы терең 
ойдан, жүрек тебірентер толғаудан 
туған екені сезіліп тұр. Абай-
дан үлгі алуға дайын жастардың 

басы осы Иранбек болар деп 
білемін. Мұндағы бір жаңа қуаныш  
Иранбектің айқын түрде Абай жо-
лымен Исламды тануы. Бұл ең 
керекті шындық жолы. Соған бет 
бұрған жастарды біздер жанымыз-
дай жақсы көреміз. Біздердің ай-
тып жеткізе алмай, арман етіп кел-
ген дүниені Иранбек айқын ашып 
айта алған деуге болады. Әрине, 
көп замандардан бері қалыптасып 
қалған жалғандық түсініктерден 
бірден тегіс арыла қою оңай емес, 
жаңылыс жерлері де көп. Солай 
бола тұрса да, негізгі бағытының 

дұрыстығына разылық білдіреміз.
Кейінгі бір ғасыр  бойында ис-

лам елдерін отарлыққа айналдырған 
Батыс елдерінің исламға жаппаған 
жаласы жоқ шығар. Біздің жастар 
көбінесе соған ұрынып, өз елінің 
хасиетін теріс түсінетіндері көп. 
Осы салада біздердің алдымызда, 
«анық» пен «танықтың» арасын 
ашу жолында зор істер жатыр...

Абай айтқан ғой: «Бұл Хаким-
дерден мұрад – мұсылман хакім-
дері...» – деп. Демек, шындықты 
алдымен ислам хакімдерінен іздеу 
керек. Адам сонда ғана адаспай 

хақтың жолын табады. Зор бақыт 
сонда. 

Осы саладан алып қарағанда 
Иранбектің алдында әлі зор асқар 
асулар тұр... Мен сол сапарын 
жақсы аяқтауды тілеймін.

Батыс ғылымына негіз бер-
ген де сол ислам ғалымдары. Ол 
есте болсын. Осы жөнінде Иран-
бек сынды талапты жастарға әл-
Фараби сынды данадан үлгі алуды 
ұсынар едім.

Иранбектің жас талабына, шын -
дық іздеген жолына разы  болып 
сапарың оң болсын дейміз.

ақжан Ибн Жақсыбек 
Әл-Машани.

Хаттар сөйлейді

ИРАНБЕККЕ

Иран-Ғайып – 70

АБАЙДЫҢ МҰРАГЕРІ

қызылорда ОІІД басшылығының жеке қабылдау кестесі
Орган атауы азаматтарды қабылдауды 

жүргізетін адамның 
лауазымы және тегі аты жөні

азаматтарды 
қабылдау күні мен 

уақыты

Мемлекеттің органның 
орналасқан жері

Байланыс телефоны

Қызылорда 
облысының Ішкі 

істер департаменті

Департамент бастығы

Мұхитов Қайрат Болатұлы

Бейсенбі сағат 
17:00-18:00

Қызылорда қаласы, 
Қорқыт Ата көшесі 18

8/7242/29-56-87

Қызылорда 
облысының Ішкі 

істер департаменті

Департамент бастығының 
бірінші орынбасары 

Төлебаев Ғани Өтепұлы

Сәрсенбі 
16:00-18:00

Қызылорда қаласы, 
Қорқыт Ата көшесі 18

8/7242/29-50-11

Қызылорда 
облысының Ішкі 

істер департаменті

Департамент бастығының 
орынбасары

Шаймағамбетов Әмірбек 
Бердібекұлы

Сейсенбі 
16:00-18:00

Қызылорда қаласы, 
Қорқыт Ата көшесі 18

8/7242/29-50-11

Қызылорда 
облысының Ішкі 

істер департаменті

Департамент бастығының 
орынбасары

 Анарбаев Нұрлан 
Сансызбайұлы

Бейсенбі 
16:00-18:00

Қызылорда қаласы, 
Қорқыт Ата көшесі 18

8/7242/29-50-36

Қызылорда 
облысының Ішкі 

істер департаменті

Департамент бастығының 
орынбасары 

Оспанов Жарас Өмірбекұлы

Дүйсенбі 
16:00-18:00

Қызылорда қаласы, 
Қорқыт Ата көшесі 18

8/7242/29-50-54

Қызылорда 
облысының Ішкі 

істер департаменті

Департамент бастығының 
орынбасары 

Қобландин Қалижан 
Женисбекович

Жұма 
16:00-18:00

Қызылорда қаласы, 
Қорқыт Ата көшесі 18

8/7242/29-50-36

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың ғылыми-зерттеу 
орталығында “Қазақстанның жаңа 100 тұлғасы” жо-
басына ұсынылған жас ғалым, ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің үздік оқытушысы, Қорқыт Ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 
қауымдастырылған профессоры Нұрбол Аппазовпен 
кездесу өтті. “Туған жерге тағзым” әлеуметтік жоба-
сы аясында ұйымдастырылған шараға “Жас ғалымдар 
альянсы” қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ғани Байұлы, 
бірлестік мүшелері мен ғылымға бейімі бар дарынды 
жастар қатысты.

Келелі кездесуде жас ғалымдарға арналған мем ле-
кеттік ғылыми стипендиямен, Ресей  Жаратылыстану 
Академиясының А.Нобель атындағы медалімен ма-
ра пат талған Н.Аппазов еңбек тәжірибесімен бөлі-

сіп, жеткіншектерге бағыт-бағдар берді.  Елбасы 
Н.Назарбаевтың “Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру” 
бағдарламалық мақаласы төңірегіндегі ойымен де 
бөлісті. Сондай-ақ, алдағы уақытта талантты оқушы-
ларға қанат бітіріп, ғылыми жетекшілік жасаудан 
жалықпайтынын, “Туған жерге тағзым” акциясына осы-
лай үлес қосқысы келетінін жеткізді.

Айта кетейік, Н.Аппазов бүгінде химия ғылымы 
саласында 35 ҚР инновациялық және өнертабыс па-
тент теріне, 170-ке жуық ғылыми еңбекке, ЖОО сту-
денттеріне арналған 4 оқу құралы мен 2 моногра фияға 
авторлық еткен. “Туған жерді түлету – азаматтық пары-
зым” деп білетін ғалым жетістіктерінің бір парасы осы.

М.СНаДИН.

Облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасының ұйымдастыруымен өткен “Жүрек 
жылуы” мүмкіндігі шектеулі балалардың облыстық 
фестивалі биыл да көптің көңілінен шықты. Өнерлі 
жеткіншектерді қолдап, шығармашылығын шыңдауды, 
рухани жігер сыйлауды мақсат тұтқан байқауға 200-ге 
жуық бала қатысты. 

Балғындардың өнер әлемінде жарқырауына мүмкін-
дік беретін жоба көркемсөз оқу, қолөнер, би, халықтық 
орындау жанрларын қамтыды. Сондай-ақ, көрермен 
назарына көру қабілеті бұзылған арнайы мектеп-
интернаты, облыстық балаларды оңалту орталығы, 
бала ларға арналған психоневрологиялық  интернат 
үйінің және есту қабілеті нашар балалардың арнайы 
мектеп-интернаты тәрбиеленушілерінің қолынан 

шық қан бұйымдар ұсынылды. Белгілі композитор, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Рамазан Тай-
манов бастаған қазылар алқасына жеңімпаздарды 
анықтау қиынға соқты. Себебі, байқауға қатысқан 
әрбір баланың талабы таудай. Шетінен өнерлі, қабілеті 
қарымды. Мыңның ішінен біреуді таңдау қажет. Сайыс 
қорытындысында жүйріктер, топ жарған жүлдегерлер 
сахна төріне шақырылды. Оларға арнайы  дипломдар 
мен бағалы сыйлықтар табысталып, жетекшілер ұйым-
дастыру алқасының Алғыс хатымен марапатталды. 
Осылайша, өресі биік өнер байқауы жабырқау көңіл 
жеткіншектерге үміт шуағын сыйлады. 

Мөлдір қаЛЫМБеТ.

ЖАС ҒАЛЫМНЫҢ ЖАРҚЫН БЕЛЕСІ

ЖҮРЕК ЖЫЛУЫН СЫЙЛАҒАН КҮН


